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Negyedik evfolya111. 8udapest, januär 1. E!s6 sdm. 

Jövendö 
W'odalmi ~s politikai ujscig 

; 

Ujesztendö. 

Mert~öldes csizmaival ismet egyet lepett az Id6, s az 

ev, zaj, robaj nelküJ belehull a semmisegbe. A Föld, ez a 
faradhatatlan ven robotos, Isten tudja hany ezeredszer teszi 
meg vegtelen utjat a fölötte ragyog6 hatalmas aranykorong 
körül : eletünk fajar61 ujra Iehullt egy level - uj esz
teudö van. 

Ujesztendol ..• Mennyi gondolatot, erzest, bizonyta
lan hangulatot ebreszt, az elet keskeny ösvenyet tapos6 em
berben ez az Ures naptari fogalom 1 ..• Egy ev elmulasa, 
egy frissnek megkezdese pedig ujsagot nem jelent. Egyfor
man következnek egymasra a napok. A ködös, piszkos Szil
veszter utan ep olyan ködös, piszkos es barätsagtalan mäsik 
teli nap következik. Semmi lathat6 valtozas, semmj, ami 
mäs, jobb, kedvezöbb, vagy csak ujabb volna, mint az, ami 
az elözö napon körUlvett bennünket. S m~gis, a szilveszteri 
esten összebujunk, annak utols6 6rajäban durrognak a pezs
gös palackok, visft a szerencsemalac, a szeretet melege 
gyul ki sziveinkben es bolondos örömmel, enyhe melanch6-
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liäval värjuk, hivjuk, üdvözö1jük a jövendöt, e1vezve annak 
Jegdrägäbb kincset : az edes, mämorit6 remenyseget . . . 

* 
Valamelyik gondolkoz6 azt irja valahol, hogy az em

ber a legnagyobb hös, mert lelkeben a haläl ismeresevel 
tud küzdeni, szenvedni, örillni : sz6val elni. lgaza van. Am 
meg nagyobb hösse avatja az embert, hogy elmejeben nem· 
csak az elmuläs tudata van meg, de el tudata annak tömen
te1en nyomorusagnak, szenvedesnek, fizikai es lelki kinnak, 
es gyötrelemnek, amelyek folyton Jeskelödnek rea, s mint 
lathatatlan ärnyak követik lepeseit, hogy bärmely pillanatban reä 
csapjanak es agyekäba melyesszek eles körmeiket. A nagy vitag
egyetemben mint egy kicsi, törekeny, imbolyg6 pont lebeg a 
btiszke emberiseg, hatalmasnak kepzelt, ezer esztendök munkä
jAb61 felepitett kulturajäval. Egy zökkenes a bo1yg6k szabätyos 
pälyäjan, egy kicsiny, jelentektelen veletlen a makrokozmosz 
eletjelensegeiben, eleg Jehet arra, hogy egy szempillantäs 
alatt vege legyen nemzeteknek, nepeknek, hist6riäknak, mind
annak, ami mozgäs, tenyeszet, elet van a földön s etmuljon 
az a pillanat, amelyet a mindensegben fajunk elete szämit. 
S ha az emberiseg lete ily keves, ily elenyeszöen semmi, mit 
szämit benne az egyes ember, a pontnak a milliq.mod resze. 
s mi megis elünk, küzdtink, dolgozunk, kitalälunk, megfe
szitjük agyunk minden idegszalat, testünk minden_ fz-sejtjet, 
szeretünk, gyülölünk, szaporodunk es meghaiunk, tilrünk-
rettentö betegsegeket, ott vagyunk a sivatagban es ott va
gyunk a h6mezökön, anelkill, hogy tudn6k, honnan jöttünk s 
mi a celja annak, aki bennünket ide killdött : - ahelyett, 
hogy szetlocscsantan6k gyerekeink koponyajat es ahelyett, 
hogy felrobbantan6k ezt a szomoru vilagot: mi emberek, 
hösei a szenvedeseknek s hosei a remenysegnek ... 

* 
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Ujesztendö a remenyseg ünnepe. Babona ez, semmi , 
igaz alapja nincs, hogy az az asztronom iai kapus, amely az 
esztendö fordulasat jelenti, valami befolyassal lehet az egyes 
ember sorsara. De ha babona is, görcsösen es sziv6san ra
gaszkodunk hozza. Az uj eljövendö evtöl varunk minden 
Mt, am it a regi megtagadott : a szegeny, vagyont, fönyere
menyt, a beteg, egeszseget, a mellözött, haladast. S ha az 
ujevböl ismet 6don Jett, ha lekopott r61a a remenyseg aranya, 
ha ep oly sziirke, szomoru es örömtelen maradt, mint elödje, 
ha vagyainkb61 es igereteiböl nem valtott be semmit: akkor 
jsmet eljön a Szilveszter-est, ismet ujesztendö virrad reank. 
S neklink, boh6 embereknek, miközben az elet lassu leteleset 
sirat6 melankholiat felretesszük, ujra teli lett a szivUnk ujjong6, 
diadalmas remenyseggel s boldog megilletödesse J, tele sziv
vel köszöntjük a-,, ujesztendöt ! ... 

Hat ne is szokjunk Je erröl a bölcs bolondsagunkr6 l. 
Biz6 szemmel keressilk a viharosan fekete ejen a szivar
vänyt, amely jobb, szebb, boldogabb idöt hoz reank. l li
szen nekünk magyaroknak, most, mikor megnehezült az idök 
j:'1rasa fölöttünk, különösen szüksegünk van erre a bizakodäsra, 
erre a remenykedesre. Higyjük, hogy kinyilik a magyar 
nep szeme, hogy magähoz ter laz-almäb61 s ismet boldog, 
elegedett, derüs napokat fog latni ez a nemzet. E remeny
segben lepjünk at az arany kapun, amely a jövendöt elzarja 
clöttünk s kezdji.ink az uj eszrendöbe. 

Boldog ujevet mint közönsegesen ! ... 

!. 
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A nöi vAlaszt6i jog. 
trta: Szasz Zoltao. 

Mint a mesebeli pacsirta, a sas szärnya töven, ugy re
pül a nöi välaszt6jog eszmeje az ältalänos titkos välasztoi 
jog szämya alatt a teljesüles f ele. Ez volna legalabb nehäny 
modern szellemü hölgy vagya. S val6ban, a pacsirtat61 nem 
nag) zasi h6bort, nem elosködes ez a vonz6däs a sashoz, 
mivel a magasbatöres mindenkinek egyaränt joga. Annyira, 
hogy ez a hasonlat, mely a nOi es f erfi välaszt6jogb61 ket 
killön lenyt csinäl, nem is f ejezi ki köz1ük a helyes viszonyt. 
A nöi välaszt6jog nem is a pacsirta, melynek a sas hatal
mas sz:i rnyaira van szüksege, hanem m 1gänak a szä.mynak 
egy rä'sze, azaz szerves alkatelerne a f erfi-välaszt6jog esz-

mejenek. 
Ami igen termeszetes. Ferfit es nöt egymäst61 elettani 

müködeseik, nemi eletük killönitik el, a välaszt6i müködes 
pedig egy ertelmi jelenseg. Mi köze az elkülönito tulajdon
sägok szekhelyenek, az ivarszervnek a politikai cselekves 
szekhelyehez, az agyvelöhöz ? Nincs-e a n6nek epp oly el
meje, epp oly itelo-kepessege, mint a ferfinak? Tudom, hogy 
erre a kerdesre mär könyvtärak felelnek s reszben azzal, 
hogy nincs. Az eredmeny azonban, melyet ebböl az irodalom
b6l le lebet vonni, csupän az, hogy a nöi nem ä t 1 a g a 
szellemileg a}s6bbrendü, mint a terfi nem, egyAltalan nem 
azonban azt, hogy a legkiväl6bb nö is belätas es itelökepes
seg tekinteteben a legutols6 ferfi utän jönne. llyen ätlagban 
vett alärendeltsegi viszonyok f ennällanak egesz mas szem
pontb61 elkillönitett embercsoportok közt is. A szellemi mun
käsok ätlag intelligensebbek mint a tcsti munkäsok, az ipari 
munkäsok atlagban intelligensebbek, mint a mezogazdasagiak, 
vagy a zsid6k atlagban intelligcnsebbek, mint a kereszte· 
nyek; a magyarok atlagban intelligensebbek, mint a roma-

., 
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11ok stb. Ez azonban nem jetenti azt, hogy egy falusi beres 
nem lehet sokkal intelligensebb, mint egy varosi proletär, 
egy kezimunkäs sokkal intelligensebb, mint egy hivatalnok, 
egy kereszteny mint egy zsid6, egy romän mint egy magyar. 

Mindezt azert mondom, hogy bizonyitsam, mennyire 
tevedes a nöket, mivel altalaban atlagban valamivel als6bb
rendüek a ferfiaknäl, egyenenkint is kizar61ag masodrendü em
bereknek tekinteni s ezen a cimen tölük a valaszt6i jogot 
visszatartani-

Me1 t mindazok az ervek, melyekkel ezt a visszatartäst 
igaz61jäk, ebben foglalhat6k össze. Gazdasägi függes, nevelesi 
okok, lelki sajätsägok, mind csak azt jelentik, hogy a nöben 
a n6i termeszet bizonyos lefele von6 suly gyanänt jelentke
zik, de nem azt, hogy sok att61 függellen emberi tulajdonsäg 
ennek dacara nem csinälhat temerdek nöböl temerdek f erfi
näl rn agasabbrendü Ienyt. V egre is a nö nem csak no, hanem 
e111ber is. S az, hogy nö, neki kizar6lag rnaganügye. 

Altalanos ember mertekek alapjan kell tehat a välasztoi 
jogosultsägot megällapitani s aki aztän azt a merteket meg_ 
titi, bevenni az alkotmäny säncai köze. Hogy milyen magas 
Jegyen a politikai katona·mertek, ez rnost nem tartozik ide, 
ketsegtelen azonban, hogy a nök szämära nem lehet mas, 
mint a ferfiakra vonatkoz6lag. 

Erthetö persze, hogy haladas-ellenes elemek fäznak a 
n6i välaszt6i jogt61. Ezek szämara a valaszt6i jog minden 
kiterjesztese csapäs, erthetö tehät, hogy a bärmi szernpont
b61 addig kirekesztettek kintmaradäsa a szivükön fekszik. Ha 
valami osi szabaly fennmaradäsa a testileg nagyon alacsony 
~rfiakat is megfosztana a välaszt6i jogt61, a reakcionäriusok 
ezek politikai nagykorusitäsanak is ellenszegülnenek. De 
melyebb okok is felelmesse teszik a maradiak szamära a nök 
politikai felszabaditäsat. Kivilaglik ez azokb61 az ervekböl, 
amelyekkel ellene küzdenek, s melyek mind a nök anyai. 
csalad-vezetöi hivatasat s u. n. nöies közeletellenes terme
szetet hangsulyozzäk. Mindez a regi stilü, häzassagi jobbägy
sAgban elo no tipusanak celzatos dics6itese. Peclig mindez, 
a mi a mai noben ertekes es nem csak n6ies, de emberiesen 
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j6 is, megmaradhat a välaszt6i jogosultsäg mellett is a nöben. 
Ellenben ez es mas felszabadit6 jogok oly uj j6 tulajdo•
sägokat fejleszthetnek ki, melyek ma ugyancsak hiänyoznak 
belöle. · 

Mint minden jog a jogok egesz szövevenyevel van 
összefüggesben, ekkep minden ujitäs a tärsadalom bizonyos 
csoportjänak eleteben ennek a csoportnak egesz eletet befo
lyäsolja, a haladäs iränyaban elvältozta1ja. A nöi välaszt6i 
jog is tenyleg sok oly intezmenyt, szokäst, gondolkodäsm6-
dot ropogtat meg, melyek eddig a no es ferfi viszonyat az 
ut6bbi elönye erdekeben szabälyoztäk. Ez azonban a tP.rme
szetes fejlodes eredmenye. A ferfi es no viszonya se örök 
id6kre megällapitott formäk közt eli ki magät, hanem ep ugy 
alä. van vetve a fej lödesnek, mint minden termeszeti es tär
sadalmi jelenseg. 

MARTONFFY MARTON, m. kir. udvari tanacsos. 
Harminchärom even ät folytatott eredmenyes munkässäg
nak sz61 az a kitüntetes, mely M ä r t o n ff y f\l ä r t o n 
iparoktatäsi föigazgat6t a legfelsobb helyr6l iment erte. 

Märtonfty harminchärom ev 6ta foglalkozott a magyar 
kultura kiepitesen elöbb tanäri, majd igazgat6i, kesöbb tan
felügye16i es tizenöt ev ota orszagos iparoktatäsi f6igazgat6i 
minös~gben. 

Es e munkäsäg a m a g y a r i s k o 1 a t ö r t e n e t e t 
s o k 1 a p p a 1 g a z d a g i t o t t a. 

Harminc ev elött ott volt Märtonffy abban az alapvetö 
munkäban

1 
mely a polgäri iskoläknak szeles körben val6 szer

vezeset eppen abb61 a fontos celb61 sürgette, hogy a magyar 
iparos es kereskedö osztälyoknak legyen egy hivatäsuk ige
Il} eihez alkalmazkod6 elöiskoläja Aztan kezebe vette az 
1884. evi XVII t. c. alapjän kontemplält iparos es kereskedo 
1anul6ifjusäg iskoläzäsänak fontos ügyet. Vallotta, hirdette 
minden idöben, hogy a m a g y a r k u 1 t u r a, a z e r 6 s m a
g y a r n e m z e t i a 1 1 a m k i e p i t e s e csak akkor lesz 
biztositva, ha e g y i s m e r e t e k b e n g a z d a g, s z i v b e n 
R e m e s, h a z a s z e r e t e t b e n m e g i n g a t h a t a t-
1 an iparos es kereskedö osztaly fogja 
ennekanagy epületnek pillereit alkotni. 

• 1 
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Ezt a f eladatot teJjesiti kesöbb is, mint Temesvär
megye kir. tanfelügyeloje, hol izzö fajszeretetevel es pihenni 
nem tud6 lelkesedesevel rövid idö alatt szemnck es leleknek 
tetszetos kepet teremtette meg a magyar kulturänak. 

Ezert irta Temesvär varos ki väl6 polgärmestere härom 
ev elott, amikor az orszäg összes iparos es kereskedö vila
gänak s az ezen elethivatäsokkal szoros kapcsolatban äll6 
iskoläk tanit6 ezreinek lelkes reszvetele mellett 0 r s z ä g 0 s 
ü n n e p s e g kereteben emelkedett ki Märtonff ynak harminc 
eves tanügyi pälyäja : «Märtonffy temesväri tanfelügyelöi . 
munkässägät dies- 3segesen hirdetik a monumentälis iskola
epületek, de hird< tik a megye lak6inak szäzezrei, akik igaz 
tisztelel tel es szeretettel ürzik emleket. » 

Es amit Temesvär väros polgärmestere Märtonffyr61 a 
sajat szükebb pätriäjäb61 elmondott, most mar 12 evi föigaz
gat6i munkässäga nyomän mondja az egesz orszäg iparos
säga, kereskedö osztälya es tanit6saga. 

Ezert joggal rnondhatjuk, hogy M ä r t o n f f y k i t ü n
t et es e v e l a magyar iparos es, keresked6 
o s z t a 1 y o k r a ä r a d i g a z i f e n y. Es ebben a feny
ben vilägosan äll elöttünk az a nagy, fontos es magasztos 
misszi6, mely ezen osztälyokra vär akkor, amikor a magyar 
nemzeti ällam kiepitesenek munkäjär61 van sz6. 

Ezt a nagy nemzeti ideält ünneplik ma Märtonffy meg
~rdemelt, böven räszolgält kitünteteseben Magyarorszäg mun
käsainak szäzezrei. 

Mi is reszt kerünk ebbOl az örömböl s osztozunk 
abban igaz szivvel, mert Märtonffyban a magyar sajt6nak 
is regi munkasat, }{ÖZffiÜVelödesügyünknek tudatos, eros 
kezti, csüggedni nem tud6 es bätor harcosät szeretettel vall-
juk a magunkenak is. 

N em irtunk r6la eletrajzot. A szäraz eletrajzi adatok 
llelyett az ertekes sikerek elismerese fogjon most helyett. 

Minden dicsero sz6 helyett hangosan beszel a sikerekben 
gazdag mwt. 

Mi hisszük, hogy a d e 1 e 1 ö n äll6 ferfiu munkälko-
dasära meg igen sokära fog bekövetkezni a lassan, felhö
södes nelkül aläszall6 nap visszasugärzäsa 1 

\ 
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A nagyasszony ferjhez ment. 

R6zsäkt61 es mirtuszokt61 környezve f eher viola bokre
tä val a kezeben, a vällän piros selyem bajader, tartotta nä
szat a nagyasszony. Azt mondjak, akik ott voltak, hogy näla 
szepsegesebb menyasszonyt nem lattak soha : pedig nyolcvan 
esztendös a nagyasszony, botra tämaszkodva jär s menes 
közben ketten tämogatjak. 

De most megvolt a näsz es az agg menyasszony szi
venek nagy vägyakozasa beteljesült. Törvenyes kötes füzi 
ahhoz, akit erre kivälasztott. Megtörtent az, aminek a ked
veert eltürte, hogy a boträny es pletyka iszapos hullämai 
ellepjek tiszta alakjat, hogy legbensöbb, legintimebb dolgait 
kitälaljäk a leha es kiväncsi tömeg ele, hogy az elme
allapotät vizsgälgassäk, amiert a türes es szenvedes egesz 
kalvariäjat kellert vegig jarnia. NyoJcvan esztendos f6vel 
revbe ert es az ö päratlan szerelmi regenye elerkezett utolso 
f ejezetehez : a szerencses megoldashoz. 

A Prielle Kornelia häzassägi ügyebe val6 beavatkozäsra 
ket szempontb61 tartja magat jogositottnak a nyilvanossäg 
vagyis az ugynevezett közvelemeny. Az egyik szem pont az 
ügy szemelyi oldala, az, ami az ligyben egyeni. A nagyasz
szony immar hatvan esztendeje jätszik nekünk. Muveszete
nek harom nemzedek h6dolt. Baber es dicsöseg hullott reä 
mär egy felszäzaddal ezelOtt. Imadott es rajongässal körülvett 
cKorneliäja> volt 6 mär nagyapainknak is, mint kis naiva; 
- az maradt, mint nagyasszony, mint a bäjos, finom, csupa 
csipkeböl es illatb61 összeszött nagymamäk alakjainak ut61-
~rhetetlen Abräzol6ja. Az elsok legelseje soräban äll 6, ez a 
gyönyörü, nemes magyar asszony, akinek alakjät körülzärja 
minden kegyeletünk, h6doläsunk es büszke szeretetünk. Aki 
pedig ekkorära n6tt, arra igenyt tart a tömeg ; - az ott van 



erdeklodesenek közeppontjäban, az üvegpalotaban Iakik s 
annak legintimebb maganügyei, legsajatabb dolgai predai a 
sokak, a mindenki erdeklodesenek. 

De nem lehet tagadni, hogy a nagyasszony esetenek 
van egy objektive fölöttebb különös s epen azert erdekes 
oldala. Ritka, nevezetes es mindenkepen szenzäci6s eset~ 

hogy egy nyolcvan esztend6s asszony, egy aggastyän mat
r6na, heves szerelemre gyulladjon egy fiatal ferfi irant, aki 
neki nem csak fia, 11anem unokaja lehelne s szerelme oly 
er<5s legyen, hogy 1negküzdve egy sereg sulyos akadälylyal, 
dacolva az obszcen rägalommal es a vigyorg6 botrany haj
Mszassal, ne nyugodjek addig, amig törvenyes kötessel ke
zet a kezebe nem tette. A sabl6nokkal dolgoz6 pszikhol6gia 
es fiziol6gia persze ezt az esetet m6dfelet szenzäci6snak ta-

18.lja: es ältalänossagba'l ketsegtelenül igaza is van. 
Am a nagy egyenisegeknek joguk van hozza, hogy 

reAjuk ne azt a merteket alkalmazzuk, amivel az akarkik 
dolgait vizsgäljuk. A nyolcvan eves Ninon l'Enclos-ok testi 
ifjusägäban nem hiszünk; de nem frazis az, hogy a sziv, a 
lelek a kesö öregsegben is friss fiatalsagban maradhat meg. 
A szivnek ez a ifjusaga, amely a nagyasszonynäl erintetlen 
üdesegeben megmaradt, okozta az ö vakmer6 es forr6 epe
kedeset a gyöngedseg, a szeretet, a megertes utän. Ezt ta-
18.lta meg, vagy velte megtalälni Kornelia s ez a hite vitte ot 
most, nagykaracsony szombatjan r6zsa es mirtus kö7.ött'" 
kezeben a viola csokorral, a vallan a piros bajaderral, gyö
nyörüseges ösz menyasszonykep a näszhoz. 

Ne bäntsuk ezert a mi Korneliankat, ami edes, bajos 
nagyasszonyunkat. ~1iert ne hinn6k el neki, hogy tämaszra, 
barätra, äpo16ra van ferjeben szüksege ? Aki annyi gyönyö
rüs~get szerzett nekünk, annak fenntartäs es irigyseg nelkül 
adhatjuk meg szomoru es elhagyott öregsegere mert 
minden öregseg elhagyott es szomoru - ezt a kis gyö
nyörtiseget. 

Bor o n g 6. 

J 
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Kilenc milliard a kockan. 

p a r i s, december h6nap. 

Karacsonyi ajändek gyanänt az orosz birodalom elveszi 
· a francia kispolgär penzet. Sehol a vilägon nincsen annyi 

apr6töke összehalmozva, mint Franciaorszagban, ahol a vilag 
legtakarekosabb emberei laknak es ez a sok penz, a viläg 
leggazdagabb orszägänak a penze most mind orosz ertekekbe 
van befektetve. Ha szerenyen szämitunk, kilenc milliardra, 
k i l e n c e z er m i 11 i 6 r a tehetjük a Franciaorszä~ban elhe
lyezett orosz kölcsönök összeget. Vannak szämitäsok, amelyek 
szerint ez az összeg tizenegy, tizenket, söt tizenöt milliärdra 
is rug, de kilenc milliärdnä.l kevesebbre nem lehet becsülni. 

Kilencezer milli6 frankot adott a francia közönseg az 
<>rosz cärnak, hogy egy ertelmetlen, gyilkos häborut vereseg
röl-veresegre vezessen egesz a bekekötesig es hogy a nepet 
kegyetlen rabszolgasägban tarthassa. Ez a penztenger, amely 
a francia-orosz szövetseg megkötese 6ta ömlott at a feher 
cär birodalmäba, felereszben fegyverck, ägyuk väsarläsara, 
haj6k epitesere es värak rnegerösitesere kellett. A fegyverek 
vereseget szenvedtek, a hajok reszint a tenger fen«:;ken tel
nek meg iszappal, reszint japani kikötokben vesztegelnek, 
az összeroncsolt, rombadölt värakon pedig japäni zaszl6 lo
bog. A rengeteg penz mäsik tele pedig az orosz bürokräcia 
zsebebe vändyrolt. A miuisztertOl kezd ve az utols6 kis szi
beriai hivatalszolgäig, francia penzbül gyüjlött vagyont . . . 

Mikor a häboru kitört, a francia lapok, a penzemberek 
szoJgälatäban rajong6 triädakat irtak az orosz fegyverek di
csosegeröl, az elsö veresegek semmit sem jelentettek, a kis
emberek tökeje egyre orosz kölcsönt väsärolt. „ Du russe, du 
russe !" volt a jelsz6. Orosz ällami papirokat, orosz vasuti 
kötelezvenyeket, orosz gyäri reszvenyt, mindent keszseggel 
11yelt el a francia piac. Hangos reklämot csinält Oroszor
szägnak a sajt6. Meg 1904 vegen, nyolcszäz milli6 fral}k 
kölcsönt helyeztek el, amelyet j6forman elkapkodtak. Es 
hiäba jött egyik vereseg a masik utän, az orosz kölcs3nök 
szilärdan älltak a pärisi börzen. Meg közvetlenül a bekekötes 

• 
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clott, m a s f e l m i 11 i Ei r d frankot akortak dhclyczni Pßris
ban CS a frnncin penzemborek hajlandok lettck Volna C7.l a 
bünt clkövctni - blin Jett volna, mcrt hiszcn ha Oroszor
sz{\g p~nzt lrnp, meg ma is a luiboru borznlmni közcpettc 
elünk - <lc n kormnny közbelepett es mcgakadfüyozta ezt 
a vetkcs bnklövest. 

Az ember csodnlkozva kerdezi, mi tettc n francia penz
emberckct ilyen mcreslszo. A vfüns~ nn~yon ogyszorü. A 
nyeresegvägy. Az utr ,so tervezelt kölcsünt n bankok szindi
kntusa kilencvcn S:t..äzalekon kaptn volna m~g es ll küzön
segnck kilen~vcnnyolc szazalekert ndta volnn tovnbb. Szaz 
miHi6ndl több Jett volna a haszon ezen a kis lizlcten. Emel
lett pe lig azok a penzemberek, akik lcginktibb angazsäl va 
voltak nz orosz kölcsönökben, mihelyt nz orosz veresegek 
veszcdclmcsse kezdtck valni, a legnagyobb titokban il.lne\'Ck 
alntt, az Amerikiiban clhelyczett japtini kölcsönüket is jegycz
tek, ugy, hogy biztositottäk magukat minden eshctoseg eilen. 
Csak a tnkarekos kistökes, aki a hangos r~ktnmnak engetlve, 
eladta m{1sfelc pnpirjait, hogy minden penzet orosz papirokba 
fektcsse, csak az kockäztatc1. egesz vagyonät. 

A beke megkötesekor a lappang6 aggodalom megszünt 
es az orosz papirosok tulnjdonosai föllelegzettck. A bankok 
a tudakoz6 16 feleiknek _nyugodtan välaszoltiik, hogy vnsa
roljanak csak ,,oroszt". Es o. felrevezetett publikum väs{1rolt. 
Most azutän egy olyan veszedelem fenycgcti az orosz ällam 
hitelezOit, amelyre eddig nem forditottllk kellö gondot. A 
f o r r ad a l o m vegrehajtja t..Uan, amire a häboru n.em volt 
kepes: hog}' megrenditi az orosz penzügyeket. Es akkor 
Oroszorszäg magäval rantanä a romläsba Franciaorszägot, 
olyannyira megräznä az egesz tarsadalmat, hogy az talan ev
~zedekig tart6 penzügyi es politikai \,älsägot vonna maga 
utän. A panamaboträny, amely csak mäsfel milliärdjnt vitte 
el a francia kistökenek, csaknem forradalmat idezett föl, kep
zelhetö mi volna a következmenye, ha most kilenc milliard
•Yi vagyon ertekenek feiere szallana lc. 

A kilenc milliard becsületesen szämitva mär m l sem 
er többet hetnel, a francia bankok azonban minden erejtiket 
megfeszitve, eddig meg megakadalyoztak az erzekeny csök
kenest. Meddig fog ez meg sikerülni: nagy kerdes ! A közön
segben mar most is elnyomott nema agg6däs el es min· 
denki a vagyonät felti. A nagy penzintezetek, a Credit Lyon
nais, a Comptoir d' Escompte, a Societe Generale termeibcn, 
penztäraiban mindenütt ott läthat6 kifüggesztve az orosz 
bank arnny tartalekänak, hatalmas trezor-szekrenyeknek, pince-
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ben äll6 aranyrudaknak, kincseknek a fotografüija. MeUette 
az orosz ällam költsegvetesänek a követ1tezö kimutatasa : 

1 ~03 190~ 
Rubel 

Rendes kiadäs -·-··-·-· ·· .!)30.000.000 947.000.000 
rendkivüli „ --·---·-···· 56,000.0CO 163.000.000 
Rendes bevetel ____________ 923 000.000 935.000.000 
rendkivüli „ ---·-·-----151.000.000 283.000.000 

Ez a merleg val6säggal ragyog6. Azt azonban nem kötik 
a közönseg orrära, hogy ha egy közönseges kereskedo ilyen 
merlegut csinälna, mär reg a börtönben illne. Mert peldäul 
az a 283 milli6 rubel ami 1904-ben, mint rendkivüli bevetel 
szerepel, n e m e g y e b a n y o 1 c s z a z m i 11 i 6 f ran k 
r ran c i a k öl c s ö n n e J, amelyet egyszerüen bevetelnek 
könyveltek el. Va16jäban tehät 176 milli6 rubel, azaz ötszäz 
milli6 korona a deficit. 

Az orosz aranykincs fotografiäja sem r.yujt sokkal 
nagyobb biztositekot. Ez ev marciusäban a papirrubel ällo
mänyät fölemelek vagy häromszäs rubellel. Igaz, hogy ezzel 
szemben az aranytartalekot is fölemeltek a 11 i t 61 a g hetven 
milli6val, de ez a fölemeles csak fiktiv, mert ugy hajtottak 
vegrc, hogy a bankok egyszerre beszüntettek minden arany
ban val6 fizetest, a forgalomra sznnt ercet benntartottäk a 
penztärukban es a takarekpenztarakt61 egyszerüen ckcttek 
mind az araoyat. Ezenkivtil az orosz bank nem leven füg
getlen a kormänyt61, teljesen ki van szolgältalva neki. Az 
ällami leteteket mär kivontak a bankoktöl es talän elöleget 
is vettek föl belöle, a belsö kölcsönökre. llyenformän min
den percben tartani lehet töle, hogy a papir rubel erteke 
erosen hanyatlik es miutän a l<ölcsönök kamatjai aranyban 
fizetendök, az orosz kormäny ugyanukkora összeg aranyert 
sokkal nagyobb összeg papirt lten} telen fizetni. Ha pedig 
egyszer nem tudJa pontosan lefizetni a kama\ot, a debacle, 
az összeomläs megkezdödik es a francia kistbkesnek ertekte-
len paprros van a kczeben. 

A forradalom fenyegetüen növekedik. Az orosz p·uaszt-
nak a szaja elöl viszik t-1 a kenyeret ad6ba; a terheket 
emelr.i lehetlenseg. A haboru folytan nagyon sok munkäs 
kez el van vonva a munkät61 es az ad6 egy resze igy nem 
folyik be. Ha a forradalom is tetemesen fogja veszelyeztetni 1 

az ad6jövedelmet, bekövetkezik a veszedelem Franciaorszägre. 
Szerencsetlen penzügyi politikäja ugy hozta r.- agaval, hogy 
a köztarsasägnak, minden szabadseg hazajlmak, a cärizmus 
gyozelmeert kell remegnie. Com p te ur. 
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Erkölcsös mes~k. 
lrta Nadas Sandor. 

A primadonna. 
A primadonna mPg 1 nta a nagyvaros piszkat1 a szinhäzat, 

a nezöteret, a sülye ~ztöt es mindent, ami hozzätartozik es 
elltöltözött videkre. Egy nagy erdö közepen, apr6, vfüyog 
häzacskäban lakott, mely külsöre nezve feltünöen hasonlitott 
a mesek csokolädehazaihoz, amelyek alä P6sa Lajos szokott 
verseri.et kigondolni. A primadonna rendkivlil j61 erezte magät 
ebben az uj szerepeben, sokat setält, dalolt, täncolt es keveset 
törödött a vilaggal. Egy alkonyatkor setaközben nagyszeru 
h~ngok ütöttek meg a füleit. Fölnezett az agak köze es meg
hltta a zöldessärga. pacsirtät, amint tele torokka\ cnekelt. 

- Ennek az allatnak ketsegtelenül jobb hangja van, 
mint nekem 1 - mondta dühös gesztusok kisereteben es arra 
gondolt, hogy elköltözik a videkröl. 

De azutän jobb megoldast talält. Viszonyt kezdett nz 
erdökerülövel es együttes erovel kiintrikältäk a pncsirtä.t az 

erdöböl. · 
A hernyö. 

Egy 'köver, utalatos herny6 rendes ebedutäni setäjä.t 
vegezte az erdöben. Meglatta egy elszänt rovargyujtö, meg
tapogatta es gombosture tüzte. 

A herny6t läthat61ag kellemetlenül erintette a dolog, 
kezzel, läbbal tiltakozott az inzultus ellen. De hltla, hogy 
hasztalan minden erölködes, belenyugodott tehßt a vä.ltoz
Latatlanba. Hösies abräzatot vägott es i~y sz6lt fontoskodva : 

-. Szivesen halok meg. A tudomäny vertanuja vagyok 1 
Es kilehelte piszok lelket. 

Itlatok. 
A dus lakoma maradvänyait, a blazirt szobaläny a 

verandä.n keresztUl kidobä.lta a kertbe. A peneszedesben meg
zöldü\t rokforti-sajt, a r6zsat6 melle került a földre. 

- Pfuj, de kellemetlen szaga van ennek a virägnak 1 -
mondta a peneszes sajt es befogta a ltlcacsait. 

1111 Q' 



Delila. 
Irta : Oagy hy Denes. 

Karoli Gäspär, a gönci tiszteletes, mid6n a heber es 
gör5g nyelvü szentiräsok, tovabbä Szent Jeromys Vulgätaja 
alapjan keszitett m a g y a r bibliäjäban, Izrael nagy hösenek, 
a filiszteusok remenek, Samsonnak törtenetenez er - a 
nag) erejü vitez fogantatäsät ekeppen forditja: 

«V ala pedig egy ferfiu Tzora varosab61, Dan fiainak 
häzok nepe közill, kmek neve :Mon9ah, kinek felesege mag
talan vala es nem szült vala. Es megjelenek az Urnak 
Angyala annak az asszonyembernek es mondta neki: -
Ime, most magtalan vagy es nem szültel, fogansz pedig 
mehedben es fiat szülsz. Most annak okäert meg6jjad magad, 
bort ne igyäl, se reszegito italt es semmi ti sztätalant ne 
egyel. l\lert, ime nehezkes leszesz es fiat szv lsz, kinen: be
retva nem megyen fel az 6 fejere, mert Istennek szentel
tetett leszen az a gyermek az 6 an Il} änak mehetol fogva 
es ö kezdi megszabaditani Izräelt a Filiszteusoknak ke ... ekbol. » 

A jö\·endöles beteit es a zsidok remenye megszületett. 
Ifjuva növekedve, nemzetsege cllensegeivel felvette a küz
delmct, fölöttük egymasutan nyert diadalt; sot egy alka
lommal, egymagäban, ezer filiszteuszt vcrt agyon egy szamär 
ällcsontjä.val. lgy megtörte a h6dit6k törekveseit, akik, ha 
szembekcrültek vele a viadalban, gyavan, riadtan menekilltek 
töle s nem volt közöttük senki, ak1 Sämsonnal a kardjät 
összemerni, vagy vele birokra kel!ni bator lett volna. A zsidö 
nep pedig biztonsagban, bekeben elt: a hös Samson vaskarja 
füködött fölöttük. 

Lön, hogy a deli Samson egy verofenyes. tavaszi 
napon a S6rek·patak partjän, iltatos, viragos mez.>bP.n bolyon
gott. A melegtöl elalelva, leheveredett a fUbe es elaludt. 
Szelid, halk zizegesre ebredt fel, mintha közeleben järna 
valaki s läbai alatt gyönge sercegessel összetörnek a sok, 
buja mezei növeny. Arra fordult, merröl a hang feleje szällt. 
Alig nehäny lepesre, nyulank, ifju nö jött : kezeben szines, 
b6dit6szagu virägbokreta. Lebegö, feher ruhä.ja hullamosan 
csap6dott testehez, mikent a foly6viz habja a part szikläja
hoz, amint ring6, szökellö lepesekkel tovahaladr. Fekete haja 
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szet bomolva, göndör gyürükben simult hatähoz s leert a 
terdeig: szeme sugarai versenyt rag) ogtak a napeval; orra 
felen ken hajlott egö ajkai föle, melyek majd kaceran mo
solyo gtak, majd gömbölyüre csucsosodtak, mintha cs6kra 
nyujtanä. Egyenest Sämsonnak tartott, kit a magas, tömött 
fti egeszen eltakart. Mikor hozzäert, a vitez eszrevetlenül 
ätfogta d läbat es keblere vonta. 

- Megvagy, szep leanyka, az enyem vagy t 
A hajadon remülten sikoltozott, kezebOl kiesett a virag

csokor s szabadu!P: igyekzett egesz erejeböl. De az izmo s 
karok közt meg r.ozdulni sem tudott, csak fejet kapkodta 
tehetetlenül ide-oda, hogy az ismeretlen legeny cs6kja el ne 
erje szäjat. Hosszas vergödes utan färadtan, pihegve en
gedte, hogy a färfi ajkai odatapadjanak az övehez s behunyt 
szemekkel türte cs6kjait, melyek 1äzasan, szeditön csattantak 
el egymäsutän s nemän hallgatta, amint szaggatotcan, az 
izgalomt61 clfnl6 hangon modotta : 

- Szeretlek ! i\legszerettelek, pedig most latlak eloször. 
Meg sohe sc.m szerettem senkit, te vagy az els6, aki befer
koztel szivembe. No füle nem hallotta azt tölem, amit neked 
beszeltem. Pedig kinältäk magukat, szäzan voltak, kik egy 
intesemre örömest repilltek volna ölembe, de nekem nem 
kellett egyik scm. Csak te kellesz 1 Sz6lj, enyem leszesz-e ? 
Akarsz-e engemet a viläg legboldogabb embereve t~nni ? 

A leRny felelt vegre: 
- N em szerethetlek, nem lehetek a ticd, mert van mär 

akit szeretek, van mar nekem iegyesem, kinek esklivessel 
fogadtam, hogy mind eletemben, mind halalomban az öve 
leszek es sem boldogsägäban, sem boldogtalansägäban el 
nem hagyom. 

- Kicsoda hät a vOlegenyed, kit te el6mbe helyezel, 
akitol meg en erettem sem akarsz elvälni? 

- Eliäb fia, a karcsu, szelid Doeg az en pärom. Csak 
ketszer kerülte meg az egboltot az esthajnali cs1llag az6ta, 
hogy kP.zemet az 6 kezebe tettem es !'Tlegengedten1, hogy 
karja vallamon pihenjen, ajka megerintse a homlokomat. Olyan 
felenken, jämbor gyöngedseggel közeledett hozzäm; köny
nyezve kert, hogy szeressem s ha ugy kivänom: rabszolgäm, 
engedelmes jobbagyam lesz mind egesz halälig, csak köves
sem öt, ha a szent pap megäldotta hazassagi fngjünket. Te 
pedig vadul eröszakos vagy, karjaid oly kegyetlenül szorita
nak kebledre, hogy majd megftlladok ; arcod olyan forr6, 
mint a pusztai homok a deli napon, szemeid pedig perzsel
nek, ha räm függeszted. Ne, ne nezz räm, mert felek a 
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tekintetedtöl 1 Olyan sötet feny csillog a tüköreben, mintha 
valami titkos, ördögi lang volna, amely babon.äs ejszakakon 
csap ki a föld melyebol. Ne cs6kolj többet ! Eg, tüzel mär 
az egesz testem s a ver häborogva szäguldoz bennem. Ne 
bants, bocsass el 1 Könyörögve kerlek, bocsäss ! Nem sajnälsz, 
hogy vetkezem es akaratom ellenere megcsalom, akinek meg 
csak tegnapelött fogadtam hüseget? Ne rontsd meg az elete
met, megver erette az Isten ! Ha szer~tsz, amint mondtad, 
engedj utarora, mert en felek töled . . . 

- Miert fälsz edes, bäjos leanykäm? Nem bäntalak en 
tegedet, elforditom toled a fejemet, ha ugy kivänod es izmaim 

".puhävä välnak derekad alatt, mint a fejvan~os, ha te ugy 
akarod. EI is bocsätalak, ha felsz en tölem, ha olyan remes, 
ijesztö vagyok elötted ; meg is kö\•etlek, ha busitottalak es 
fäjdalmat okoztam neked azzaJ, hogy arcom a te selyem 
hajadat erintette s lehelletem a te ärtatlan kepedet elpirosi
totta. Mondd, sz61j, igazän oly nagy-e a vetkem - hogy 
tegedet szeretlek - hogy tän meg sem engesztelödhetsz 
iräntam? Pedig, lasd, ez az en egyedüli bünöm. ~1iert jöttel 
ide? Vagy, miert vezetett ide engemet a sors, hogy taläl· 
ko izunk együtt ? Ha nem ebresztettel volna fel es meg nem 
Jättalak volna, most is könnyü sz1vvel, nyugodtan pihennek 
s toväbb älmodnäm hadidicsösegr61, baberr61, melylyel honfi
tärsaim koszoruznak hösi tetteimert. Menj hät utadra, dräga 
kis virägom - es ne neheztelj räm, ha az elväläs pillanatä
ban igy nevezlek es magamenak mondalak, mert, hidd, az 
en szivemnek j61 esik. 

A leany tünödve, töprengo arccal indult meg, mint 
akinek lelkeben kern~Ie erzelem, ket ellentetes gondolat viv 
dönt6 tusat s szemlesütve, imbolyg6 es bizonytalan leptekkel 
haladt a frissen ve1 t ösvenyen visszafele. 

Az ifju mereven ällt es utäna nezett. Szinte lätszott, 
hogy küzködik magäval, vajjon ne menjen·e utana es ne 
ragadja-e el ? N em mozdult, csak esdekelve sz6litotta meg 
meg egyszer: 

- Nem kivänom, hogy velem toväbb beszelj, csak 
egyre kerlek : mond meg a nevedet l 

A hajadon megilllt es Samson fele fordult. A vitez 
pedig rohant hozzäja. 

- Ne eriots, ne nyulj hozzam, mert most mär nem
csak töled telek, hanem magamt61 is ; sot önmagamt61 meg 
jobban 1 - kiältott remegve, felrehuzodva az üldözö elol. 

(Folyto.tjuk.) 

t 
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UNNEP LESZ. 

Hegytetön allok. 
Zsibr ngva rnorajlik alattam a varos. 
Zsongva jA.rnak, kelnek, totongnak. 
Es a rideg ercharangoknak 
Zengö zugasa, lagy mel6diäja 
A magassägot szerte bejärja ... 
Ajtaja nyitva a templomoknak ; 
Ünnep lesz holnap. 

Egy szö, egy foszlany idaig feljo 
Kacagva kering köröttem a szellö. 
Azutän lagyan legyinti arcom ; 
Mintha susogva sz61na, ugy hallom : 
Ah, mennyi biln, mennyi baj, bänat 
A titka ennek a sok cifra haznak 1 
Fölkacag ... hajamat zilalja, turja; 
Gunyosan, mereszen belefog ujra. 
Hallom, hogy zugja : 

cNezd csak az embert 1 
A kereszt utän ott födetlen fövel. 
A nemtelen önzes rut legköreböl 
Kilepett im egy pillanatra . 
S mig a tömjenfüst összetartja 
A. rögtönzött szeretet-harm6niät, 
Ebben erosnek erzi magät ... 

Megfoghatatlan : 
Hogy összeforrnak az eszme jegyeben 
S mar a tömjeanel elszall a szeretet ... 
fr; kezdödik a hajsza a tule'<edes. 

. - - ~-
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Feledve minden, a kereszt, a sz6zat. 
Ha veres verejtek csurog is r6lad, 
Munkäd - görnyedhetsz : - semmi keves. 
~sd ez az ember. 

Igy lesz ez mindig 1 
A beke hozna biztos romläsod. 
De hintem en szerte a kapzsisägot ; 
Szitja ez folyton a harcot, langot, 
Melyben bukik a j6, az eszme ... 
S bar nem lesz sohasem gyözedelme, 
De megmaradt, lappang6 szikräja 
Az alv6kat, mint harc harsonäja 
Ujra fölrazza . .. 

Nezd csak az embert 1 

Egy vilägot Jät, ha önmagat nezi. 
Külömbnek mindenik önmagät veli. 
S tenyleg, ha egymäst gyürik tiporjak : 
Egyik erösebb ; nem egyformäk. 
De egyformäk 6h, az emuJäsban. 
Es egyformak ott mind valahänyan, 
Hova az esz tän el sohse lät ... 
Mig en ott 8.llok sz1klaszilärdan, 
Tudom, hogy egy sem juthat toväbb. 
Mondd, ki vagyok hat ?i. .•• 

Zsibongva morajlik alattam a varos . . . 
Zsongva jarnak, kelnek, tolongnak. 
:Es a ri<leg ercharangoknak 
Zengö zugasa, lägy mel6diäja 
A magassägot szerte bejarja. 
Ajtaja nyitva a templomoknak; 
Ünnep lesz holnap. 

Ab ad i I mr e. 
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Az Arpl.d-sir ügye. 
Irta : Balogb Pill. 

Egy ev mulva ezer esztendeje lesz a nagy honalaplt6 

halälanak. Br ~clik akkor a millenium Arpäd sirja fölött, melyröl 

az ivadek ma sem tudja bizton, hol fckszik, merre kell keres

nie, hogy emlekmuvel jelölhesse meg helyet. 

Ily sorsa lett a nepvändorlasi idok valamennyi hadveze

töjenek. A g6t Alanik, a vandal Geizerek, a hun Etele nyugv6-

hely e eppugy ismeretlen, ahogy nyoma veszett Theodoziusz, 

hod1t6 \' ilmos es Rusik tettemeinek. 

Az Arpäd-sir hollete f elOI csak a N evtelen jegyz6 egy 

megjegyzese tajekoztat ketes alapossäggal. Azt irja a honfogla

lasr61 sz616 muveben, hogy a vezer Etele värosa szelen, 

cegy kornederben foly6 kis patak kutfejenel> temettetett et, 

s fölötte kesöbb a megtert magyarok templomot emeltek 

Nagyboldogasszony tiszteletere, mely Anonymus idejen Alba 

regia Ecclesia, kirfilyi feheregyhaz nevet viselt. 

Sokan ketsegbe vonjak Anonymus minden soränak 

hitelesseget. Nincs hat lcizärva, hogy o az Arpäd-sir helyet i& 

tevesen jelölte rneg. De abban ö sem tevedhetett, amit szerne

lyes tapasztalasb61 tudott, hogy allt egy magyar templom 

Etele varosa, a mai 6-Buda hataraban, melyet a közhit III-ik 

vagy IV. Bela kiräly uralkodasa alatt Arpäd sirhelyenek vallott. 

Az pedig ketsegtelen, hogy a templom letezett es szäzadokig 

f ennällt, mert nemcsak az Arpädkori kr6nikäk, hanem Anzsti 

es Jagello-kori okmanyok is megemlekeznek r61a. 

Keresni kell tehät e templom maradvanyait, bennük egy 
nemzeti hagyomäny emleket, mely valaha Arpad airjähoz 

2• 



filzodött. Ha megtalältuk, azon a helyen melt6 monumentumot 
allithatunk Magyarorszäg elso alapit6janak. Nem biztat ugyan 

sok remenyseg, h~gy Arpäd apänk ereklyeihez ez uton hozzä 

f ogunk jutni a templomkövek alatt. De lehetetlenseg nincs 
benne, mert Anonymus nemzedeke allg ketszaz evvel elt Arpäd 
haläla utan, s igy tudnia is kellett valamit abb61, amiben oly 

erosen bitt. 
A kutatäsok idäig meddok ma.radtak. De ez nem azt 

jelenti, hogy vegkep fölhagyjunk velük. Sikertelenek azert 

voltak, mert vagy hamis nyomon, vagy elegtelen eszközök
kel s szervezetlenül indittattak meg. 

Harom tud6sunk foglalkozott a kerdessel, s nem tämo
gatta oket mäs, mint Budapest közönsegenek eleg csekely 

szubvenci6ja. Ezt is szedszedtek, elapr6ztak ötletszerüleg es 

következetlenill. A harom tud6s : Havas Sändor, Tholdt Ti
tusz es Wekerle Läsz16 külömbözo utakon järtak, ki-ki a maga 

felfogäsa szerint, sajät hipothezisüket követve. A f eladatban 
versenyvällalatot, egymäsban vetelytärsat lättak. Harmoniat 

hozni munkäjukba ez okb61 nem tudtak, sot nem is akartak. 
Kesen1 gyülölettel neztek egymäs muködes~t, s ez nyilvanos 

vitairataikban elesen fakadt ki. Mintha nem arra helyeztek 
volna a f6swyt, hogy az Arpad-sir meg legyen, hanem hogy 

ne a vetelytärs talalja meg. 

Tholdt az Alba Ecclesiat az 6-budai r6mai fürdo körül 
kereste, mert ott folyik komederben egy oly patak, melynek 
kutfejenel Anonymus a templomot lathatta valaha. De kutatäsa 

esak elmeleti spekulaci6 maradt; asatäsokat semmi iränyban nem 

vegzett, de irt egy ertekezest az Ugyröl s annak kinyomtatä
sat szorgalmazta a fov. tanäcsnäl. Mikor aztan e kerelme nem 
teljesült, kedve-vesztetten visszavonult a f eladatt61. 

Wekerle Uszl6 ket pr6baasntast vezetett, s mindkett6-



nek volt nemi eredmenye. A Kapucinus-hegy alatt megta

lalta egy r6mai nyärilak romjait, a Viktoria teglagyar telken 

pedig feltärta egy regi templom alapzatät. Az ut6bbir61 ugy 

velte (s tän ma is erosen hiszi), hogy a kereset „Alba Maria", 

alatt a gyanitott Arpad-sirral. De Romer es Henszmann a lelet 

megvizsgaläsa utän azt a szakvelem6nyt adtäk r6la, hogy az 

alapepitmeny a XV. szäzadb61 val6, nyilvan Hunyadi-kori 

templom alapzata lehet, es semmi esetre sem amaz Arpäd-kori 

emlek, ami.61 Beta kiräly Nevtelenje ir. A romok közt talält 

csontväzak ekszerei es öltönymaradvanyai szinten a renais

sance-kor jellegevel birnak, s igy megallapilhat6, hogy We

kerle Läszl6 föltevese teves volt. 

Pozitiv lepest az Arpad-sir kutat6i közt Havas Sändor 

tett. Bär 5 is csak a . _ 1eltär ak vilagäban tette azt, a kerde• 

alapus elokeszitesevel, nem pedig megoldäsäval szerezve ma

radand6 erdernet. Talält ket okiratot 1355-bOl es 1510·b<51 

melyek Alba Regina Ecclesiät vilägosan megemlitik, söt helyet 

is hozzavetöleg meghatärozzäk. Mindket irat az 6-budai ha

tar bejaräsät rendeli el s elöirja a metäkat is, melyek erin
tendök lesznek. A bejärasnak az 6-budai hegyek alatt kellett 

indulni Szt. Endre fele, s a Duna menten, a r6mai vizvezetek 

pillermaradvänyait követve kellett 6-Budära visszaterni. Alba 

Regiär61 az utasitäs ket ponton is megemlekezik : szemmel 

lathat6nak mondj a azt a hegyvonal elejen is es visszateröleg 

a vizvonal vegen is, az utols6 pillrrek täjekän. Havas több

ször bejärta a metakat, r61uk terkepet vett föl s arra a 

következtetesre jutott, hogy Alba Regiät a Kis-Cell nevu · 

magaslat körül kell keresni. N egy pr6baäsatassal tett kiserletei 

eredmenytelenek maradtak, a f6varosi szubvenci6 alapjät s a 

tanäcs türelmet pedig vegkep kimeritik. Havas csilggedten 

~s eJkeseredve ejtette el aztän az egesz vallalatot. 



Arpad vezer halätanak közelgo millennäris evfordu16ja e 

kerdesben immär az ällamra häritja a kötelesseget, hogy 

Magyarorszäg elsö megalapit6ja iränt val6 kegyelet munkajat 

nemzeti ügynek tekintse s orszagos eszközökkel maga intezze. 

Egy törvenyjavaslatot kerünk a kormänyt61, mely ki

mondja, hogy a nemzet Arpäd vezernek megällapitand6 sir

helyen melt6 emlekmuvet fog allitani, a kormänyt pedig uta. 

sitja, hogy a sirhelyet törteneti nyomokon tovabb kerestesse, 

megadvän e celra a kello költsegeket s a szükseges kisajäti-

täsi jogot. 
Ily törveny alapjan könnyü votna egy orszagos bizott-

!agot szervezni, mely a kutatäsokat szakertokkel rendszeresen 

s tervszerüleg folytatnä, hogy az eltünt Alba Regia marad

vanyai a föld a161 mielöbb föltärhat6k legyenek. A metäk 

ujabb bejäräsa, az okirati följegyzesek nyoman szerzendo 

tajekoz6däs, a kombinative megällapithat6 va16szinüseg esetei 

s valamennyinek ltipr6bäläsa mulhatatlanul meghozzäk majdan 

a kivänt eredmenyt. 
Alba Regia Ecclesia maradvänyai ketseg kivül leteznek 

ma is. Az oltiratok bizonysäga szerint e templom I. Lajos 

idejeben fenn8.llt, s5t ismeretes volt II. Lajos idejeben, tehat 

a mohäcsi vesz e16tt. Romokba a török viläg alatt dülhetett 

s az ut6kor szeme elöl nyilvän a hegyi vizek, vagy a dunai 

arviz okozta földmosäs, iszapretegek kepzödese es hegyom-

18.sok miatt tünt el. E földreteg a161 kell a romokat kiemelni, 

miutän az asatäsi pr6bäk nyomra vezettek. 
Az igy f eltärt Alba Ecclesia alapkövei alatt esetleg a 

honalapit6 vezer sirja is megtalälhat6 tesz. A legrosszabb 

esetben beerhetjük azzal, hogy restaurä.ljuk azt a templomot, 

hol az Arpäd-kori kiralyok kr6nikäsa az Arpäd-sirt gyanitotta 

s ugyanott felällithatjuk majdan a nagy vezer emlekoszlopät. 



Az udvari bolond. 
Regi kr6nikakb61. 

Egyik 1rancia kiralynak, - a Lajosok közül, - volt el?y pupos 
udvari holoodJ 11 t1 ki addig törte a sok csipös borsot az udvar orra 
alll, mig et; i ~ zer csak odakerült a h6ber kezere. 

De nem aze1 t voll udvari bolond, hogy a h6hert is ki ne 
figuräzza. 

~zzel a bolondsagäval aztan megkacagtatta eg6sz Francia· 
orszägot •.• 

Lajos kicäly egyszer igen 16 kedveben voll es mint re r1 dazc
rint, evOclrill az udvari bolondjäval. 

- Te P1pin, - i::z61t treläsan a kirAly, - mit gondolsz ki 
a legnagyobb holond Franciaorszagban? 

- .Mit ~ondolsz te fe iseg? 
- Te vagr Pipin 1 
- Es m1crt ~ '.l , felseg ? 
- Me1 t teged busäsan fiz0 tnek, amiert bolond vagy. 
Pip10 fe huzta a pupjät es ravaszul moso ygott : 
- Akkor van meg uagyobb bolond is. 
- Ki az? - erdeklödött a kicaly. 
- A kirAly, - felelt Pipin, mert annak mag többet fi· 

zetnek. 
A k1raly nevetelt, de azert boszantotla hiss6 a bolond me-

reazsege. 
- De dologtalanabb fräter nincs, mint te? 
- Fe · seg mindenben te vagy az elsö 1 
Lajos k1räly összerancolta bomlokät; 
- P1ruaszsagban azonban ut6l nem 01 senki, - sz6lt most 

mAr haragoo::an. 
- Akkor minek l•elsz versenyre velem, ha tudod '? - va

gotl vissza a bo ond. 
A l: iraly dühösen pattant föl. Most mar csordultig volt a p<>· 

bar. Az udvari bolond vakmerösege több vo t a soknal. 
- Ezect lakol z, bo'ond ! - rivalt 18. es kezeivel megfenye-

getve, ~'sietett belsO lakosz alyaba. 
ÜL perc mulva ott 41 t a kirä y elötl a. mioiszter. 
- Parancsära, meg jelentem, fe lseg 1 
- Az udvari bolond az iment a legdurvabb fe lsllizsertesl kö-

vette el. rtlo:>t mär tork1g 16llak1am ve'.e. Elllatäroztam, hof!Y kive· 
eeztetem. Az ön kezere bizom, vegezzen vele ahogy j6nek latja. 
Meg ma 1 Erti? Nincs kegye1em ! Adja h6her kezre. 

„ 
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A miniszter azt bitte, ho!!y e percben rädül az egesz kir!lyi 

palota. Nem akart binni sa1a1 ffüeinek. A kirA v kivegezteti Pipiot, 
ezt a lurfangos pupos r6kat Es ö rä b zza J Ö rA? Akivel ~nmi 
merget lenve1etett. Azt se tud3a, hogy kerü1t ki a kir~Jy szob.!1ab6l. 
Va amit dadogott, .es dobog6 szivvel rohant megvmni a hirt az 
udvaroak. 

Valami kejes öröm töllölte el a szivet az egesz udvari nep-
s6gnek. 

Vegre ••• t 
A pupos Pipin 6rAja is ütöll I 
Nem lesz töbM, aki mindeo apr6 titkolni val6jukat mar6 

szatiräval üti dobra. 
~em lesz többe, aki pellengere lllli1ja öket a kiraly el6tt. 
Ö:.szeölelkeztek az udvari emberek hatartalan örömükben ••• 

• 
A miniszter az udvari bolondot rögtön ledobalta egy nyirkos 

börtön fenekere. 
Odament le hozza visszaadoi a kölcsönt. Belepelt, a bör

tönbe s kezdte nelü a sok merget cseppen\\mt visszaadogatni. 
- 'fudod-e bo ot d, hogy most a kezemben vagy? 
- Orftlj, hogy leg<1 labb a kezedben van valam1. A fejedben 

ugy sem volt soha semm1, riposztozott a bolond. 
- A tiedet meg maj 1 1evetetem. 
- Azt megteheted, de akkor i3 több ~rö lesz, mint a tied. 
- De nem vetetern am Je csak u ~y eHszerr~ 1 
- .Mit akarsz velem? - ker de szoror gva a bolond. 
A m1ni ... z1er ~unyo"an vi~yor 01t : 
- Mit? Emleksze1-e, ho~y tüke t szurlal a ptirnaba, m1kor tudtad, 

hogy arra en ülök? Emlekszel-e, hogy rongyot akaszto1ta1 a bim· 
zett frakl,om szärnyara az udvari estehen? Ilogy szamarlejet ütöt· 
tel kretazott posz16va1 a ha1am kozeperl! ? Hat en most azt fogom 
tenni veled, ami h•gjobban fog fäjni. 

A pupos szeme eJyet vitlant, azutAn aläzatos haogon kezdett 
könyörögm : .. 

- JaJ, könyörülj raJlam. Ultess beretvakra, lökess forr6 
olajba, egess meg elevenen, akasztass föl, feJeztess le, c.sak a pu· 
pomat ne bäotsd 1 

A m1ni„zter kajar.ul vieyorgott: 
- U~\'? Hat a pupoda1 fä1ted? J6l van bo!ond ! Gondom 

lesz rAci, hoH ne kel jen fe tened. 
Azzal ott bagyta Pipmt a börtönben ••• 

• 
A h6ber me~kapta a rendeletet. Reggel kilenc 6rakor meg

ielenik a börtön urlvaran s n fe all1tott vesz1öhelyen vegrehajt3a a 
felsegs~rt l\ udv~ri bo ondon a retten•ö itele•et. 

A kiraiy mar het 6rakor ta pon vo t. Izgatottan sl!talt fel 
ala szobäJaban. Bantotla ez a tuisdgos szigor. A pupos Pip:n 
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sok vig· 6rat is szerzetl neki. De a kirälyi szav4.t mär nem von
hatta vissza. 

Fel 1,ilenckor me!? e'ent a miniszter. 
- Fels6~ 1 megyek az iteletel vegrehajtasara. 
- M11 e itelte ? 
- Ami legJobban fäj neki. 
- E:i az? 
- Levagatom a pupjat. 
A k raly borzadva talrnrla el az arc!\t, 
- A kive2zes utan tüstent tegyen jelent~st nekeni, - azolt 

mogorvan s kezevd ta vozäsl int ett. 
A miniszter elrollant. 
Kmos fel 6ra telt el a kirAlyi palotaban. 
E!!rzer c~ak megje.eot a miniszter. Lihegve jött 6s kino1 

zavairal hebegelt valamit. 
- Nos, vegre van hajlva az itelet ? 
- l·en. 
- Sokut szenvedett a bolond? 
- Semmi1, felseg 1 - hebeg1e a miniszter. 
- Hugyan? - kerde ar.nutva a k1rnly. 

Felse,; 1 A furfangos bolond felcsufolt bennünket. A h6h6r 
t:lvagla u pup1at, de az a rup - h a m i s v o lt. 

A lmaty al;korat kacagott, ho~y a kö11n} ei is lücsurrantak 
bel6 eg a sa1at ndvadfogalan hozatla vhsza palotaJAba az eko1 
udvari boloodot. 

FARSANG A RIVIERAN, A Kozponti l\lenetjegy
iroda f ebruär G an indulo szüKebbkörü tarsasutazäsa alkal
mäval megismerteti a kirandu16kkal azt a nagyvilägi eletet, 
mely San-Rem6ban, Nizzäban, Monte-Car16ban es az egesz 
Rivierän ez idöben otthonos. A kirändul6k ez alkalommal 
felkeresik Velencet, Milan6t es Genuat is, sOt csekelv artöbb
lettel a visszautazas atkalmäval Marseille, Lyon, Paris es 
Nemetorszag nagyobb värosai is utbaejthetok. A Központi 
Menetiegyiroda (IV., Vigad6·ter 1.), keszs~ggel küldi meg az 
erdeklötlöknek idevonatkoz6 prospektusat. 
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Bögöte. 
Irta : Balog K. Jmre dr. 

Nekem igen bajos arr61 a kerdesr61 irni, a melyek 

fogalmi tartalma ebbe a jelentektelen közseg·nevbe szorult az 

ut6bbi idöben. Ha rideg objektivitassal kezelnem, könnyen er
hetne a vad, hogy nem ismerem fel a dolog lenyeget, hanem 

~ugyvedszerüleg» akta m6don bänok el vele. Ha pedig val6di 

nagy jelentösegeben ällitom a közönseg ele, szememre vet

hetnek, hogy az ügy tulsägos közelsege megszeditett es nem 

tudom elvälasztani az objektiv szemlelet anyagät az erde

kesseg fata morganajät61. Mindket gyanupernek ketsegtelenill 

vannak alapjai, azert nem is küzdünk ellenük elöre. Meg

pr6bälom a reälitäs vilägossagat adni a kerdesnek, talän 

ilykepen ut6lag elharul r6lam a gyanu. 

Bögöte Vasmegyeben, közel az orszäg hatärähoz fek

szik. Igy hät az orszag perif eriajärn esik. Tudja mindenki 

azt a fizikai törvenyt, hogy az anyaghullämzas a periferiäk 

fele törtenik. A csucsok es elek a perif eriakon jegecesednek 

ki. Ez a fizikai törveny egy kis objektiv szemlelödes kapcsän 

jobban kimagyarazza Bögötet, mint az a szemelyi küzdelem, 

melyben az ott törtent dolgok megnyilvänultak es mely 

csak olyan quasi «Überbau> Feiet kepez az alatta hömpölygo 

materialis folyamathoz. 

A szemlelet a következö : az orszäg központjäban es a 

központ videkein folyik a kereszteny kultura evszäzados 

tevedesei es kinövesei eilen a felvilagosodottsäg modern 

ertelemben vett küzdelme. A szabad gondolat itt is, ott is 

faklyät gyujt. Elöször a felekezeti egyenlötlenseg fele dobott 
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cs6vät. Azutan a tudomäny berkebe rakott päsztortüzet. 

~Jajd vilagot gyujtott a politika utveszto erdejeben s most 

legut6bb fenysz6r6t ällitott a leghatalmasabb, de egyutta 

legsötetebb terUletre : a közmüvelödes giz-gazzal benctt 

meze1ere. 

A k-Jzdelem vältoz6 szerencsevel folyik. Itt-ott viharz6 

legäramlat nagyot cs6val a fäklyäk lobogäsän, hogy neha

neha pillanatra uj sötetseg tämad, de nyomban utäoa hatal' 

masabb lobogassal ömlik szet a fäklyak vilagossäga . . . 

Ebben a küzdelemben a sötetseg tabora. haträl es ennek 

a sötetsegnek a täbora szorul szetsz6rt csapatokban mint a 

hullam utols6 körvonalai, a periferiak fele. Vegig kell tekin

teni n vegeken. A reakci6 minden fajtajänak ott epülnek uj 

bagolyvärai es onnan kerillnek ki a központ küzdelmebe 

meg beavatkoz6 fckete vezerek. A valläsi, a nemzetisegi, a 

gazdasägi, a polilikai es a közmiivelodesi elmaradottsäg hul

lamgyürüi mind a perif eriak f ele vonulnak es mivel ez fizi

kai törvenyszerUseggel törtenik igy, en nem csodalkozom 

azon, hogy Bögöte egyike azon sötet pontoknak, a melyek 

a külföldet arra inditjak, hogy a terkepen Azsiat keresve, 

olykor-olykor, neha gyakran, tevedesb61 Magyarorszägba 

botoljanak. 

Egy kis különlegessege van Bögötenek : oda nem egy 

hulläm hömpölygött, hanem mintha valami delejes äram 

ereztette volna az anyaggal, hogy eles eket fognak beleje 

vägni, seregestül vetette arra hullämait. 

Bögöte feie gyürüzött a vallasi türelmetlenseg. Ott az 

is blin, ha katholikus iskoläban protestans szerzok könyveit 

tanitjäk. Nem a könyv rossz, hanem a katholicismus gyillöli 

a mas valläst. 

A politikai reakci6 hullama ugyanigy eljutott Bögöte

hez. Ott szinmagyar emberek tisztan es kizär6lag neppärtiak. 

r 
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Nem kimelte a gazdasagi elmaradottsag sem Bögötet. 

Ott forradalmar, aki a munkast embernek tekinti es maga a 

pariava sülyesztett nep tekint gyanus szemekkel arra a 

munkaad6ra, ~i modernül dolgoztat es jobb napszämot 

fizet, mint a közepkori felfogäsuak odaszorult embervertszop6 
birtokosai. 

De nem kimelte Bögötet a közmüvel6desi reakci6 hul

läma sem. Templomban es sajt6ban hirdetik ott a nepnek, 

hogy a szappanfogyasztäsnak semmi köze sincs a müvelt

seghez es az erkölcsökhöz, legyetek piszkosak atyamfiai 

küls6leg ep ugy, mint a milyen fekete a klerika jövoltäb61 a 

letketek s mint a milyen fekete az a nehäny falat kenyer, 

a melyet verejteketek äran koncul dobnak nektek a verete

ken elösködö uraitok . . . 

Ez Bögöte. Nem a legsötetebb pontja a periferiäknak, 

de e g y i k e a legsötetebbeknek es az e g y et 1 e n, a melyet 

f elf edezni a k a r t a k. 

Mert fölf edezni - fäjdalom - meg sok ilyent lehetne 

szeles ez orszägban. De ahhoz Batthyany Ervinek kellenenek. 

Batthyäny Ervinek, akik a közmüvelodes Hannibäljai es ott 

akarnak ätkelni a Rubikonon, ahol egyszerre az ellenseg 

szivebe talälnak. 

Ez a bögötei iskola jelentosege. A központi hadvezet6· 

segtöl, annak a bürokratikus strategiajät61 elszakadva, 

Batthyany Ervin nekivägott az ellenseg bagolyvlminak es 

elet-helal küzdelemre adta magät. Szembe ällitotta a multat 

a jövövel. Az uj vilagot a regivel. A minden maradisäg 

kerdeset a minden haladas kerdesevel. ü t k ö z o p o n t r a 

vitte a f ejlödest. Azert - nincsen benne semmi elfo

gultsag - ha ki merem mondani, hogy az egesz magyar 

nep 50158 tUkrözodik vissza a bögötei küzdelemben. 

l • 



A VANDOR DALAI. 

I. 

Megyek. 
Az 6ra üt, a nap halad. 
Csak ballagok a szürke eg alatt 
Heg~ek -
A messzisegbe' keklenek. 
A tenger melyen nyugszik meg a gydngy, 
El6ttem csak göröngy. 
A csäkany stijt, a szikra pattan : 
Beleremeg a szikla-katlan, 
~lelyet kivägtam. 

Csak bätran 1 

Ezernyi kigy6 szisszen. 
Hm .... jobban mamak, semmint hlttem. 
M •gällok. 
Az ajkamon nincs atok. 
~evarom szepen, nagy nyugodtan 
Es egykedvun, aminthogy szoktam, 
Megfojtom öket es eltiprom. 
Nyugodtan, bizton. 
Az en utam csak az enyem lehet. 
Engem - emel; mäst - eltemet ; 
Nekem - az elet; masnak - mely halala; 

Aki realep, annak bosszu ; 
Aki kiter, - 6, annak häla .. . 

Mely csönd. 
Halvany picinyke feny eg fönt. 
Csupan en lätom meg : en erezem 1 
Csäkänyt rrgad a ket kezem: 
BeJ.:remeg a szikla-katlan. 
S alattam 
Utols6t szisszen minden kigy6. 
igy j6. 

1 
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A feny, a sziklacsucsok, a hegyek -
A messzisegbe • keklenek : 
Megyek ••• 

II. 

Leszallt az est. Magam vagyok • • • No, j6. 
Csak jobban er igy revhez a haj6. \ 
Kicsinyke, • • . több kormanyos rajta sok . . . 
Könyebben jär, hogy mind kiszalltak 
Az Utasok. 

Ködös a part. „Ki el ott? h6, hah6 I" 
Nagy csöndbe', neman hulldogal a h6. 
Ahonnan jöttern, szäz kutya csahol, 
E tulpartr61 rä meg a visszhang 
Se valaszol. 

Fölkel a hold. Remtilve fut a köd. 
Egy länyarc tunik föl a part fölött. 
Egy barnafürtü, säpadt, nema kep ... 
ö az 1 ••. Feleje ! . • . 6, mi nagy lett, 
Mi nagy, mi szep 1 

Te vagy 1 ... Kereslek harom eve mar 1 
Azt hittem, összeornlott reg a var 1 
Azt hittem, vissza sohse tcrhetek . •• 
l)dvözlegy ! •.. Nem kell sz6lnod ••. En leomlok ..• 
En ertelek ••• 

„Hej 1 • • • több szenet 1 hadd egjen lenn a tliz ! 
Hej 1 boldog szel az, mely benünket üz 1 
Elöre 1 • . . szälljunk 1 . • • ott ragyog a cel 1 
Ejfel elott elerjük bizton, 
Isten ha el . . • 

Leszäll a köd ..• Eltünt az egi jel •.. 
Hisz itt vagyunk ~ .. 
Csak lassan . . . EjJel van s a köd oly siirü ..• 
„Hah6 I . . . hah6 .•• " 

Szirtes Artur. 

~ 1 • 



A forspont. 
Csehov Antal irodalmi hagyatekab61. 

Szmirnov Gavrilovics Gleb mernök megerkezett a Gli
nuski nevü ällomäsra. A tanyaig, ahova hatarmeres vegett 
hivtäk meg, meg vagy 30-40 versztnyit kellctt kocsin meg
tennie. (Ha a kocsis nem lesz reszeg es a lovak nem gebek, 
altkor 30 verszta sem lesz, ha a kocsis kapatos es a lovak 
rosszak, altkor 50 verszta is lesz b<>lOle). 

- Ugyan kerem, hol kaphatnek en itt posta-lovakat ? 
- fordult a mernök az allomäsi zsandärhoz. 

-- .Micsodät ? posta lovakat ? Szaz versztnyire sem le-
het itt meg csak egy kutya-forspontot se kapni, nem, hogy 
posta-lovakat. Hovä tetszik igyekezni? 

- Gyevkinoba, a Hohotov täbornok birtokara. 
-- Ugy? - äsitott a zsandär - tessek kikerülni az 

ällomäsi epület möge, ott az udvaron vannak neha paraszt
szekerek ; utasokat szällitanak. 

A mernök fels6hajtott es elballagott a palyahäz möge. 
Ott hosszas keresgeles, tudakoz6däs is habozas utän rätalält 
egy j61 megtermett, komor tekinte1ü, fokete kepti bocskoros, 
rongyos, ködmenes parasztra. 

- Ejnye be furcsa taligäd van nekcd ! - sz61t a mer
nök, f elmäszva a paraszt szekerre - azt se tudja az ember 
hirteleneben1 hogy melyilr az eleje, melyik a hatulja. 

- Pedig nincs azon mit okoskodni ; ahol a 16 f arka 
van, ott van az eleje, ahol pedig kegyeseged ül, ott van a 
hatulja. 

A szekerbe fogott lovacska fiatal volt meg, de viseltes, 
szettaposott patäkkal es kicsipkezett fülekkel. Amint a for
spontos paraszt felült s räcsapott kender ostoräval, a lovacska 
csak a f ejet räzta meg, mikor pedig a paraszt j61 összeszidta 
s meg egyszer racsaport, akkor a szeker jajgatva es resz
ketve mozdult meg, mintha a hideg räznä. A harmadik ostor
csapäs utän a szeker megingott, a negyedik utän vegre el
indult a helyeböl. 

- Hat aztän majd igy fogunk haladni az egesz uton? 
- kerdezte a mernök, erös räzäst erezve es csodälkozva 
azon, hogy mikepen tudjäk az orosz kocsisok a csöndes 
csiga m6djära menö hajtäst a velökig hat6 razässal. 

- Ne tessek felni oda e-erünk ! - nyugtatta meg a 
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forspontos. - 1\ kancacskäm tiatat, eros . • • Csak 
tessek megvärni, mig bele jön a futasba, akkor meg 
se lehet ällitani ... No-o-o, gyi te semmirevat6 J 

Mikor a szeker a pälyahäz udvarär61 kidöcögött, alko
nyodni kezdett. A mernöktöl jobbra vegtelen, beläthatatlan, 
mozdulatlan siksäg terült el .•. Ak.i azon vegig akar menni, 
bizonyosan belejut valami mocsaras dugvänyba. A lät6hatä
ron, ahoi a r6nasäg az eggel erintkezett, lassan-lassan tüne
dezett el az oszi, hideg esthajnal pirja. Az utt61 balra a 
sötetedo legben valami apr6 halmok latszottak, talän tavalyi 
asztagok, talän facsoportok. Ami elöttük volt, azt a mernök 
nem lathatta a kocsis szeles, esetlen vällät61. Az ido csen
des, de hideg es fagyos volt. 

!\lilyen elhagyatott videk - gondolta magaban a mer
nök, fülere huzva köpönyege gallerjät. - Sehol egy pont, 
amelyen a szem megpihenhetne. Ha megtämadnak es kira
bolnak, senki meg nem tudja, meg ha ägyub61 lövöldöznenk 
is. Aztan ez a forspontos sem valami bizalmat gerjesztö 
ember • • . Ni, milyen vällai vannak I Ha a 1ermeszetnek 
ilyen fia egy ujjal megfogja az embert, hat vege van. A kepe 
is olyan vad, gyanus. 

- Hej, baratom, - sz6lalt meg a mernök - hogy 
hivnak? 

- Engem ? Klimnek. 
- No hat Klim: milyen itt a viläg ? nem veszelyes ? 

nem szoktak itt bajok törtenni ? 
- Oh nem, j6 az isten . . • ugyan ki csinälna itt bajt ? 
- No, az j6. Hanem azert en elovigyäzatb61 harom 

revolvert hoztam magammal - füllentett a mernök - a 
revolverrel pedig kedves barätom nem j6 trefälni. Tiz rab16 
eilen is eleg. 

Sötetebb lett. A szeker megnyekkent, megräzk6dott s 
mintegy akaratlanul balra fordult. 

Hova visz ez engem? - gondolta a mernök - eddig 
mindig egyenes iränyban hajtott s most egyszerre balra ter. 
Meg bizony megteszi a gazember, hogy bevisz valami 
csärdäba es . . . es . . . oh, voltak mär ilye11 esetek. 

- Hallod-e - fordult a kocsishoz - hat azt mondod 
1 • 

itt semmitöl sem kell felni? Kar. En nagyon szeretek az 
utonäll6kkal verekedni . . . Ugylätszik, mintha en gyönge, 
beteges volnek, hanem azert nekem olyan er6m van, mint 
egy bikänak ... Egyszer megtämadott engem härom rabl6· 
Es mit kepzelsz ? egyet ugy vägtam mellbe, hogy - tudod 
- mindjArt kiadta a lelket, a mAsik kettöt pedig azert, hogy 
engem megtämadtak, Sziberiäba vittek kenyszermunkära ..• 
Hogy hol veszi magät bennem annyi erö, azt en magam 

„ 



• 

33 

scm tudom. Csak megkapok az egyik kezcmmel akarmilyen 
6riäs embert, mint amilyen peldäul te is vagy, es . . . es 
ugy vagom a földhöz, szinte nyekken. 

Klim vis szanezett a mernökre, összeräncolta egesz ar
cät, aztän meg csapkodta a lovacskäjät. 

- Ugy am, kedves barätom - folytatta a mernök -
mentsen meg az isten mindenkit att6l, hogy az en kezembe 
kerüljön. Nem csak, hogy összetöröm az , utonall6t, hanem 
meg a törveny el6tt is felelni kell neki. ~Es nekem minden 
bir6, rninden iszpravnik j6 ismerosöm. En ällami szolgälat
ban lev6 ember vavyok ... Nagy szükseg van ram ... Ar· 
r61 is tud a fels6bbseg, hogy en most itt utazom . . . es vi
gyäznak räm, nehogy valami bajom törtenjen . . . Az en 
utam menten minden bokorban egy-egy kisbir6 meg bir6 
vigyäz ... H6. Megällj 1 - kiältott föl a mernök, hovä viszel 
te engem? 

- Hat nem tetszik latni ? egy erdobe. 
Csalmgyan erde> - gondolta a mernök - s en mar 

megijedtem. No, de nem j6, ha izgatottsagomat elarulom. Ez 
a gazember mar eszrevette, hogy felek . . . mäskillönben 
miert nezett volna rarn vissza olyan gyakran ? Bizonyosan 
forgat valamit az eszeben ... Eleinte olyan lassan hajtott ... 
csak lepesben, most pedig, hogy siet !> 

Hallod-e Klirn, miert hajszolod annyira azt a lovat ? 
- Nem hajszolom en, magät61 bele jött a futäsha. Ha 

egyszer ez bele jön a futäsba, hat nem lehet visszatar
tani . . . meg o maga sem bänna, ha nem volnanak olyan 
gyors labai. 

- Hazudsz te pajtas ! Lätom~ hogy hazudsz. Hanem, 
ha j6t akarsz, hat azt mondom : ne hajts olyan gyorsan ! 
Tartsd erosebben azt a lovat. Hallod ? tartsd jobban. 

- Minek? 
- Hat annak . . . annak, hogy az ällomäsr61 meg negy 

tarsam jön utänam. Hat, hogy ut6lerhessenek. Azt mondtak, 
hogy epen ebben az erdoben fognak majd ut6lerni. 6 velük 
majd vigabban mehetünk tovabb ... Nagyon derek, meg
termett emberek •.. Mindegyiknel van egy-egy pisztoly. No, 
mit tekintgetsz mindig körül ? Mit izf-gsz mozogsz, mintha 
tükön ülnel ? Mi ? Baratom, en . . . Mit nezel mindig räm ? ••• 
nern vagyok en olyan szep ember ..• Legföljebb a revolve
reim • . . Ha akarod, hat mindjärt eloveszem öket . . . meg
mutatom . . . ha akarod. 

A mernök ugy tett, rnintha a zsebeben keresgelt volna 
s ebben a percben olyasmi törtent, amit 6 felelmeben soha 
nem remelt volna . . . Klim hirteten kiugrott a szekerbol s 
negykezläb beiramodott az erdö stirlljebe. 

3 
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- Segitseg - orditott rrnm - segitseg I Vedd el a 
lovamat is, a szekeremet is, istentöl elkarhozott, csak ne ve
szitsd el a lelkemet ! Segitseg ! 

Erre gyors, tavoz6 Ieptek hallatszottak, melyek alatt a 
haraszt es szäraz gallyak ropogtak - azutan csönd lett. A 
mernök, aki nem vart ilyen fordulatot, els6 dolgänak tar
totta a lovat megallitani, aztan kenyelmesen elhelyezkedve 
az üleshen gondolkozni kezdett. 

«Elszaladt ... Megijedt a szamär . . . No mit csinaljak 
most? Egyedül nem folytathatom az utat, mert nem tudom 
itt a jaräst s meg azt gondolnäk, hogy elloptam a lovät ... 
Mit csinäliak ?1> 

- Klim ! Klim 1 
- Klim - felelt a visszhang. 
Arra a gondolatra, hogy neki most egesz ejiel itt kell 

ülni a sötet hideg erdöben s hallgatni a visszhangot, a far
kasok ordit4sät es a 16 prüsszögeset, a mernök hätan vegig 
futott a hideg. 

- Klimuska - kiäl tott ujrA - galambocskam, Klimuska, 
hol vagy? 

lgy kiabält a mernök vagy ket 6ra hosszat s csak 
miutän elrekedt s met!barätkozott azzal a gondolattal, hogy 
az erdöt--en töltse az eiszakat; egy gyönge szello valakinek 
a nyögeset hozta a fülebe. 

- Klim 1 te vagy az, galambocskäm ? Jer ide, gyerünk 
toväbb. 

- Megölsz. 
- Hiszen en csak trefältam, galambocskäm. Bizo~y 

isten csak trefältam. Ugvan, hol vennem en a revolvert? En 
csak felelmemben emlegettem a revolvereket. Legy olyan j6, 
hajts tnväbb. Megfagvunk itt. 

Klim, bizonyosan fölgondolva, hogy egy igazi rab16 
mar reg eltünt volna a 16val es szekerrel, kijött az erdob61 
es meg mindig habozva oda ment a mernö~höz. 

- Ugyan, mitöl ijedtel meg bolond ? En trefälok - s 
o mindjärt megiied. No, tilj föl. 

- Oh uram, hogy az isten äldjon meg - dörmö
gött Klirn, mialatt fölmäszott a szekerre - ha ezt tudom, 
szäz rubelert sem ültettelek volna fel a szekeremre. Majd 
meghaltam ijedtemben. 

Klim räcsapott a lovara. A szeker megnyekkent. Ktim 
meg egyszer räcsapott s a szeker megingott ... A negyedik 
ostorcsapäs utän, mikor a szeker kimozdult a helvebOl, a 
mem6k betakarta a fütet a gallerjäval es elgondolkozott. 
Most mär nem t elt sem Klimtfü, sem az utt61. 

·--



Egy magyar kepkatalogusrol. 

Egy francia esztelikos irta: minden müalkoth Arva grer
mek addig, amig - az ap1anal van. A kepnek, szohornak nem 
otthona a müterem, amelyben ke3zfilt. Bivatasa, rendeltetese, hog

1 elkerüljön onoan es ma2tfoak otthont talaljoo. A müvesz nem 
sz'lbad, hogy m'lganak alkosson, csak magahol es mauAert. A mit 
teremlö ereje produkAlt, megnyilatkozasa az örök szepnek, amely 
mindnvlljun -·erl, mindnyajunk gyönyörüsegMrt es eptileseert val6, 
a müvesi kotd<>s osztalyresze csa1

: az erdem es d c~6s6g, hogy 
benne es a lta:a SZÖla t mPg. 

Az ö h valn1:a11ak k:e_eszitese egy mas rendeltetcs. A k ö z-
1 e s e. Az a fölad1t, bogy amit a müvesz alkotott, odajus ~on, ahol 
harasa, a nemes fogekonysag es az 1zles fejlesz1es• ben megn\ilat
kozik, ahol erl\ö csi er teke kamatoz6va lesz : a közörseghez. Ez a 
rendeltete:i ad1a me .! a mükeresb-edea hatal mas kuJtu rAlis je1enl6· 
saget, a111el}et a müvelt vila„ban mindenütt elisme•nek es erteke 
szerint meltfo yolnak. A nyugat n fl-Y värosaibun, Parisban, London
ban, Berlmben, a szepnek klasszikus fö ldjtfo, Itali:1 ban, Firenzeben. 
R6maban a nagy mükereskedt5sek reg besorakoztak a mtlvelt tar
saeägos e!et 1n üjtöpontjai közP, A modernseg erdekessegevel is bat6 
eleven mtiveszet utjara ezekben a müintezetekben esik n nvilva
nossag napsugara, amely megviläg t, fe1leszt, eltet. E nyilvanossiig 
melege es ellenörzö ereje ne lhül semmifäle muveszet igazan el6ve, 
v1rul6vA, hivaUsa hetörtesere alkalruassi nem lehet. Es ezt a nvil
vAnossäS?ot a J l a n d 6 a n a mukereskedes szerzi meg a muve· 
szetoek. Az igazi mükereskedes, amely az ertekesites munkajanak 
elve~zesevel eg\'reszröl ehren tart1a a müvesz alkot6 kedvet, mb
reszröl a közönseg figyelmet es erdek.lödeset olyan m~rtekben, hogy 
peldaul a regi nag) varosok müvelt tarsasagos eletenek föltetlenül 
szükseges elemeve Jett a mükereskedesek latogatasa, mert e nel
kül az ember a halad6 müveszet modern jelensegevel tisztaban 
nem lehet. 

Budapestnek s vele mondhatjuk. Magyarorszagnak egy ilyen 
nagy, modern, igazi mükereskedese van: a K ö n y v es K a 1-
m a n. Eze az intezete volt az uLtöres mioden färadsaga es nehez· 
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sege, öve fejlOdesenek erdeme b mai, ami viszonyainkhoz kepest 
igazän imponäl6 fejletts6genek, nagysägaoak es virulasäna' dicsö
sege. E feJ lefüeg es bel~ö erö statisztikaja az a kata 6gus, az 
ö t ö d i k, amely iyel e nagy modern m agyar mükereskedes a kö· 
zönseg ele järul. Gazdag es ertekes anyai;r, amivel föllep e3 v ,1n e 
mellett egy olyan disze es szepsege, amelyre jogos büszkese~gel 
mutathat ra a Könyves Kälman, mint egy nagy eredmeny es nagy 
siker hizonysagära. Es ez az, hogy ami ennek a szep katal6gus
nak a tartalmat adja az elejetOl a v6geig mind a K ö n y v es 
K ä l m An s a j a t k i a d v a n y a. Mind a magyar müveszet 
termese, - negy klasszikus kep kive1elevel - magyar mesterek 
alkotasa es eredeti munkainak tiszta, neme9, gondos müveszi ruasa. 
Ennek a gyönyörü eredmeoynek ai e1ereseben a Könyve.; Kälman 
munkAja ket erdemet kapcsoll össze: az el!yik a magyar müve
szek tehetsege es tudasa. a mäsik a magyar közönseg fejlett mü

veszi foge.-ooysäga es ä~ doz6keszseie. 
A Könyves Kaim an jogos önerzellel mulathat rä, hogy az 

izl6ste1eo, idegen müveszet bamisitäs terfogla16 munkäjäoak Ma
gyarorszAgon mindeo idökre utjat vagta, ho!!y a magyarsagot l!s 
müveszetel a müvelt magyar közöoee~ olthonAban jogaihoz jut
tassa. Hogy m1lyen sikerrel telte ezt, e.e g talän arra az egy fak
tumra hivatkoznunk, hogy Munkacsy Mihaly Honfoglalas-ät tizezer 
magya.r otthon müveszi diszenek tette. S hatalmas müveszi alko
täs h6dit6 utja nyoman ege-;z sor hist6r1ai es e~yhäzi kepet vo
nultatott be a magyar közönseg szereteiebe. EgymAst követtek a 
törtenelmi es modern genre, a tAjkep feste '>zet es az ekitmenyes 
müveszet meg a szobräszat alkotas~i a reliefekkel es pl aquet
tekkel. lgy Jett a magyar müveszel egyre erösebb, gazdagabb Jen· 
düle1tel ha.lad6 folyamanak medrev(l a Könyves Kalmä.n, amely e 
mß.vl!szet kincses haj6jän a magyar kepiräs es faragäs szinte min
den mesterenek: a lkotasait vi~zi a közönseg fe ie. Ott vannak mü· 
veikkel e mesterek között Munkacsy, Zichy, Benczur, Medoyanszky, 
Sinnyei-Merse, Väg6, Thorma, ßihari, Cs6k, Feszty, Lotz, Iono
cent, Margitay, Poil, Fl!nyes, Rippl-R6nai, Garay, Vaszary, s „u
teczky, Zempleni, UjvAry, Spanyi, Farag6, Teile, Kall6s, R6na, 

stb. stb. 
Törekveset a sokszorosit6 müveszet bamu1atos siker~i segirik. 

A müveszi reprodukti6 ma oly tökeletes, hogy mef!törteot, hogy egy 
kitünö msgyar festö e r e d e t i k e p n e k nezte Sinnyet·Merse 
Pal egyik: testmeoyenek reprodukti6jat. A j6 reprodukti6 hiven 

• 

, 



• 

37 

ti\krözi vissza a müvesi: felfogasat, elel~t acl alakjainak, s a lkal
mns arra, ho :?y eszmeit vilagszerte hirdes::ie. Mig az eredeti mes· 
termü muzeumoknak es palotaknak lesz ekess6ge, a reprodukci6 
h iva:ott arra, hogy a müveszet szellemet minden müvelt ember 
hajlekaba e1vig~ e. A nagymesterek müveinek ismertetesere nincs 
mas m6d a reprodukti6nat ; ki szerezheti meg mas alakban T1zian 
vagy MunkAcsy remekeit? 

.M6g csak azt emlitjük, hogy az a kopes katal6gus, melyrOl 
ez ismertetes sz61, 421 festmeny es szobormünek kisebbitett mäsat 
közli; cKivaJ6 mülapok jegyzeke nev alatt került forgalomba, ara 
60 fiiMr, megrendeJhetO a cKönyves Kalmän:o müldad6 tärsasltgn!I 
Budapesten, Nagymezö-utca 37-39. 

Ez a katalogus a legjobb bizonysaga annak, hogy a Köny· 
ves Kaiman közönsege: az intelligens magyar közönseg. amelynek • 
lel t-i szükseglete a müveszet. Hivatasanak pedi~ azt ismer1, hogy e 
nemes szükseglet nemes m6don val6 kielegiteset hiven ea j61 
szolgälja. 

FELEK ... 

Mig megreszket kezedben a kezem 
:Mig szemedet a legszebbnek hiszem : 
V äljunk el most, egymäst61, kedvesem 1 

Väljunk el most, mig tüznapos a nyßr .•. 
Felek a napt61, melyen oszre val, 
Es meghervad az elso r6zsaszäl. 

A napt61 felek, melyen a kezed' 
- Mely most oly forr6, imädott, meleg 
Hidegnek erzem - s elfelejtelek. 

Felek, hogy elmulik a kikelet . . • 
- A mämortalan, vagytalan telet 
N..!m akarom megerni teveled ! 

J a n d a M a t i 1 d. 

' 
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Stendhal-titkok. 

A J o ur n a 1 de H e n r i B r ti 1 a r d egyik lapjän 
Stendhal mereszen megj6solja, hogy a viläg öt csak 1880-ban 
fogja megismemi. J6slata csodalatos pontossaggal valt be, 
mert irodalomtörteneti adatok is igazoljak, hogy Stendhal val6-
ban 1880·ban lett elöször szelescbb körbcn ismeretes. Az 
ilyen csodas j6slatok nagyban cmchk azt a misztikus titok
zatossägot, mely a folyton alnevek mögött bujkäl6 Stendhal 
egyenisege körül kepzodött. A val6di rejtelye pedig ezeknek 
a titkoknak csaknem oly egyszerü, mint a Columbus tojasae. 
Stendhal 1830-ban irta elsö regenyet a (Rouge et "Noire·t) es 
matematikai pontossaggal kiszamitotta, hogy epen ötven ev 
mulva, azaz 1880-ban fog müve felszabadulni a szerzöi jog 
al6l. Es hogy neve akkor ismert es csodalt lesz, azt melyik 
hiu gascogni nem tetelezi f el magär61? 

Ebben allott Stendhal csodälatos j6s tehetsege. 
Az ilyen Stendhal-titkok egesz sorar61 räntotta le mos

tanaban a leplet Ca s im i r St r y i e n s k i ur, a Stendhal
klub buzg6 titkara. Csodält bälvanyär61 nem kisebb dolgokat 
süt ki, mint hogy közönseges plagizätor volt. 1:4..p azokat , a 
munkäkat plagizälta, melyeket legjobban csodalunk. - Es 
Stryienski elöszavaban kijelenti, hogy leleplezeseiben kerlet~ 
hetetlen lesz. N agy örömmel tesz közze minden kompromit
tal6 adatot, melyre csak raakad. Igen termeszetes, hogy ezzel 
nem akar artani Stendhal nagysagänak, melynek mär tenyleg 
semmi sem ärthat. S6t ez erdekes es pikäns adatok meg 
nagyobbä es erdekesebbe teszik 6t szemünkben. Ime egy 
szellem6rias, ki a maga nagysägat nem tudta es nem akarta 
a viläg ostobasäganak feltärni. Elzarkozottan, egyedül önma
ganak elt, korat es embertarsait melyen lenezte. V egtelenül 
unatkozott, de volt benne annyi humor, hogy sajät maga 
mulattatäsära alaposan becsapta az embereket. Könnyeden 
jatszott azzal, mit mäsok egesz eletükben a legnagyobb er6-
feszitessel sem tudnak megszerezni : a dicsöseggel es az asz
szonyok kegyevel. Boven kijutott neki mind a kettöböl, pedig 
~gyiket sem vette komolyan. Ez is tipikus gascognei vonäsa. 
Eletenek egyetlen celja volt : duper le monde et surtant les 
remmes. 

. . 
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Nem kell megjegyeznünk, hogy Stendhal Grenobleban 
izWetett es nevelc\e<leu, a gascognok fövärosäban. 

* 
Stendhal legcsodatatosabb es legertekesebb müveinek 

egyike ez : H i s t o i r e d e 1 a p ein t ur e e n 1 t a l i e. E 
könyv val6sagos tärhaza a legmegkap6bb gondolatok es leg~ 
elesebb megfigyeleseknek, mik csak valaha a festeszetröl 
keletkeztek. Fobecse azonban egy-ket csodamely fejezeteben 
van, melyekben jätszi könnytiseggcl tärgyalja a müveszet 
filoz6fia legnagyobb prohlemäit: a race es a millieu clmeletet. 
A Stendhal-rajong6k föleg azt bamultäk ebben, hogy ime 
Stendhal mär harminc evvel Taine el6tt hirdelte e korszak
alkot6 teteleket. Es maga Taine is elismerte, hogy tanainak 
nagy reszet Stendhalt61 vette. 

Casimir Stryienski ur pedig most kimutatja, hogy ez az 
igen becses es csodälatos munka elejetöl-vegig plägium. Az 
Edinburgh-Review XV. köteteben egy angol utaz6 
szämol be olaszorszagi utjar61 es 6 panaszolja el ott e szikräz6 
gondolatokat es megfigyeleseket. 

Srendhale legfoljebb az erdem, hogy teljes mertekben 
meg tudta becsülni e gondolatok es megfigyelesek erteket. 
ldegen S"ellemi javak rnegbecsüleset ö egyältaläban kitün6en 
ertette. Ugya!'le munkäjäban egesz fejezeteket talalunk a 
G o e t h e o l a s z o r s z ä g i u t a z ä s a b 6 1. Tehät tagad
hatatlan, Stendhal tudta, kitöl erdemes plagizälni. 

Fölötte erdekes, hogy maga G o e t h e tudott erröl a 
plagiumrol. Eckermannt egy leveleben figyclmeztcti, hogy a 
maga nemeben paratlan könyv jelent meg az olasz festeszet
röl. «Szerzoje Stendhal, valami francia katonatiszt, hivatalnok 
vagy spion, vagy mind a harom egy szemelyben. Egyike ama 
tehetseges kalandorolmak, kit a häboru vihara söpört Olasz
orszagba. Pompas megfigyelö es a mit latott, azt el is tudja 
mondani, de e mellett nagyon j61 erti az idegen szellemi javak 
felhasznalasät. Egesz reszleteket fordit az en 0 l a s z o r
s z ä g i u t a z ä s o m b 6 1 es ugy adja elö a dolgokat, mint 
anekdotakat, melyeket neki mesfatek> . . . 

Stendhalnak különben ez nem az egyetlen plagiuma. 
Legelso müve Ha y d n e 1 e t e meg sokkal vakmeröbb pla
gium. A zenei benyomasok lelektanät elemzi "a16sagos stendhali 
eleslätassal! A legközvetlenebb benyomäsokr61, erzesekröl ad 
szamot. Egy helyen azt beszeli el, hogy 1799-ben Becsben 
tifuszos lazäb61 Haydn zeneje gy6gyitotta meg. 1799-ben 
Stendhal meg nem volt Grenoble falain kivUI. 

1 
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Az egesz munka elejetol vegig Giuseppe C a r p an i 
H a y d n-jäb6l van veve. Az ätvetelnel oly vakmerö volt, hogy 
sajät munkäjät 1808-tol keltezte (de csak 1824-ben adta kil, 
Carpani munkaja pedig 1812-ben jelent meg. Ez egyszer 
azonban rosszul järt. Carpani räjött a pJqgiumra es 1815-ben 
a G i o r n a 1 e d e l r I t a 1 i a n a L i t t c r a t u r ä-ban Jdme
letlenül megtämadta Louis Alexandre Ccsar Bombet urat. (Ez 
volt akkor Stendtlal älneve.) Tämadäsa oly cles volt, hogy 
Stendhal a valasz elfü nem terhetett ki. V edekezese a leg
frappänsabb Stendhal-dokumentum, mit csak a nagy gascogni 
jellemer61 adhatunk. Mint Cesar Bombet ur öcCSJC H. C. C. 
Bombet lep föl. Kimenti batyjät, a ki Londonbnn el es nagy 
beteg es nem foglalkozik többe zenevel, Carpnni urral pedig 
a legkevesbbe. A mi a plagiumot illeti, azt mngn sem tagadja, 
hiszen Hume is plagizator volt, mikor nzt irta, hogy Erzsebet 
kirälyne VIII. Hennk leänya volt. Ki tulajdonilja ezt l lume 
eredeti gondolatänak ? Söt Stendhall tovabb megy. A ket mü 
erteket hasonlitja össze es itt szembeallitja bätyjänak gyö
nyörü, elbäjol6 stilusät (style pleine de grace) Carpani nehezkes 
ügyetlensegevel. Ez az öndicseret Stendhal cvedekezeseben» 
val6ban megkap6. V egül kimutatja Stendhal, hogy bätyjänak 
munkäjäban egesz f ejezetek vannak Metastatior61 es ~lozart
r61, miknek nyomät sem talalni Carpaninäl. Ebben tökeletesen 
igaza van. De siessünk megjegyezni, hogy e fejezetek Schlich
tegroll ak.koriban igen ismert nemet zeneir6t61 val6k, a mit 
mär Shinte Beune is kimutatott. (Canteries du Lundi IX.) 

Ez Stendhal, a nagy mütörtenetir6. 

* 

Stendhal plagiumai tagadhatatlanul igen en.lekesek· Jel
lemeröl, eszjäräsär61 uj, eddig csak sejtett vonäsokat igazol
nak. De az is tagadhatatlan, hogy c plagiumokban is mcg van 
az igazi stendhali nagysäg. Mint mindenben, ugy ebben is a 
Jegmagasabb fokut produkälta. Ez az ideälis plagiun1. Elvette 
a masok eszmejet, de örökke önmagäevä tctte. Hol van ma 
Carpani, vagy az angol revü anonim szerz5je es hovä len
nenelt ezek a theoriak es egyben a nagy Taine milveszet 
filoz6fiäja, ha Stendhal nem plagizal ? Az egesz plagium 
ügyet nem tulajdonithatjuk egyebnek, mint Stendhal rendkivill 
eles megfigyelö tehetsegenek es fensöbbsegi tudatänak. Neki 
szabad volt azt plagizälni, a mit a többick meg nem ertettek. 
Ugyan e forräsb61 ered Stendhal regenyir6 niunkässäga. Elso 
es legismertebb regenyenek a R o u g e e t N o i r e·nek tär
gyät e& eszmejet ep ugy keszen vette, mint a mütörteneti 
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munkait. A szinhely most egy törvenyszeki Urgyaläs, a mi 
igen jellemzö az elsö naturalista regeny ere:ictere. A grenoblei 
törvenyszek irattäraban meg rna is örzik a «Rouge et Noire» 
aktait. Ez egy szenzäci6s bünpör volt, melyneK tärgyalasa 
1828·ban folyt le, tehät csak ket evvel a Stendhal regenyenek 
megjelenese elött. 

Antoine Berthet huszonöteves papnövendek azzal van 
vadolva, hogy mise közben hatulr61 lelbtte Mme 1\1 i c h o u d-t, 
mialatt az äjtatosan imädkozott, - «talän epen 6 erette» -
teszi meg hozzä a közvadl6. 

Berthet büne, elete es törtenete, vedekezese es gondol
kodäsa teljesen az, mint a J ulien Sorel tragediaja. 

Nevcl6 volt a Michoud csalädnäl es beleszeretett a häz 
urnojebc. Szerelmük a legboldogabb volt, a milyenröl sze
relmesek csak äbrändozhatnak. Berthet boldogsägät csak egy 
gondolat zavarta: kepessegei, tehetsegei, ambici6ja sokkal 
nagyobb dolgokra predesztinältak, mint a nevelösködes. Fen
söbbsegenek teljes tudatäban volt es nem tudott ervenyesülni. 
Közben väratlan fordulat ällt be eleteben. Nevtelen levelek 
utjän Michoud ur megtudta bünös szerelmi \i iszonyät es el 
kellett hagyni a häzat. ~lost ki\letve a vilagba, mar epen 
egyedül ällott. Folyamodott különfele szeminariumokba> hogy 
vegyek fel ingyenes növendeknek, de mindenünnen elutasi
tottak. A szerencse meg egyszer kedvezett neki. Egy e16kel6 
ur fölismerte tehetsegeit es titkaraul fogadta. Berthet innen 
remelte nagyratöro pälyäja kezdetet. Közben nem szünt meg 
levelezni es sürün talalkozni els6 es egyetlen szerelmevel, 
Mme l\lichoudval. Most is väratlan fordulat szakitja meg pä
lyäj6.t. Corden kisasszony szenvedelyesen beleszerct, az a pa 
megtuäja es el kell hagyni a häzat Ujra egyedlil · all a vi
Iägban, sot most mär szerelmese Michoudne is elfordul töle. 
Kival6sägät, fönsöbbseget ero ~ebben erzi, mint valaha. A papi 
vagy a katonai pälyän akar el6re haladni, de szegenysegevel 
nem kezdhet se nmit. Közben azt hiszi, hogy a Michoudek 
hiusitjäk meg minden folyamodäsät. Ketsegbeesese egy pilla
nataban mereszen elhatärozza, hogy ha mar nem ervenye
slilhet kiväl6 erenyei utjän, gonosztevö lesz. Minden bajänak 
okoz6jät t-.lichoudneban latja, ezert öt megöli. Megväsärolja a 
pisztolyt es mikor Michoudne a szokott reggeli istentiszteletre 
ment, ott a templomban megölte. 

A m'nt lätjuk, a Rouge de No i r e egy epiz6dban 
sem, de egyaltalaban semmiben sem ter el e nagyszerü bün
esettol. Stendhal nem adott hozzä semmit, csak megmutatta, 
megmagyaräzta nekünk. Ebben is van valami nagy sajatsä-
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gos stendhali vonas, a mi egyszersmind a plagiumait is 
erthet6ve teszi. Stendhal felismerte az erteket, az eszmet, a 
problemät, a mit a viläg nem ertett es nelküle egyaltalän nem 
is ertett volna meg. Ezt nem akarta S.endhal. Ezeket meg
mentette a vilag szämära, de a magäeb61 nem adott hozzäjuk 
semmit. A magäet magänak tartotta, mint minden embergyü
lölo amateur. Összes müvein keresztül is, alig ferközhetünk 
Je ke titkaihoz. Stendhal egesz lenye sejtetni engedi, hogy 
voltak a vilägon nagy müveszek es gondolkod6k) kikröl nekünk 
könyvmolyoknak fogalmunk sincs. 

* 
A R o u g e e t No i r e problemäja megragadta a vilägot, 

sokkal inkäbb, mint gondoljuk. 
Egy egesz szäzad eszmeje, filoz6fiäja, sfü müveszete 

ered innen. Eleinte kevesen ertettek meg. De megertette Ne
metorszägban Nietzsche, Oroszorszagban .:Oosztojewszky es 
hatalmas irodalom keletkezett belö e Az Ubermensch csodä
la.tos theoriäja es az egesz nietzschci filoz6fia innen veszi 
eredetet. A pszicho16giai regeny, a gondolkod6 es tettre kep
telen tipusok, a bünösök es hosök a R skolniko··ok e könyv
b61 születtek. Ez volt az elsö naturalista regeny es ez adta 
meg ez iränynak nemcsak a formät, de a tartalmät is. 

A R o u g e et N o i r e allegorikus cim. A rouge alatt a 
katonasägot, a noire alatt a papsägot kell erteni : a regeny 
tendenciäja a szegenyseg tehetetlen klizdelme es tragediäja a 
gazda~ok eilen A XIX szäzad föiränyänak az egesz natura
lizmusnak is ez voJt a tendenciaja. A naturalizmus egyetemes 
f egyverkezes volt a papsag, a katonasäg es a toke ellen. 
N) ugaton Zola, keleten Tolsztoj küzdött fanatikus hevvel es 
örökkeval6 müveszettel ez eszmekert. Egyik a keresztet el
törve a tudomänyra hivatkozott, mäsik a k:ereszttel a kezeben 
B bibliät hirdette Celt nem ertck. Mit husz - tiz evvel elöbb 
nem tudott kivivni a toll hatalma, azt ma elvegzi a fekete 
csöcselek romboläsa . . . 

Stendhal e problemäkkal kcvcset törödött. Tetszett neki 
a gondolat es minden munkäjäban hirdette is, hogy a viläg 
tarsadalmi rendje örökre megbomlott, mi6ta az elso homme 
superieur (Napoleon) a közemberek sorab61 megszületett. En
nek következmen\"eit azonban sohasem fejtegette. Ez mär a 
viläg dolga, amivel 6 nem törodött. 6t legföljebb maga a 
homme superieur erdekelte. Ez volt talan az egyetlen gon
dolat, melylyel Stendhal egesz eleten at komolyan foglalko
zott. Ez a leg11eltobb stendhali gondolat. Hogv mit akart vele, 
hogyan kepzelte et, azt tulajdonkepen nem tudjuk, mert tiszta 
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f ognlmat r61a nem a lkotott. A R o u g c e t N o i r e utän meg 
csak cgy rcgenyt irt, - a Chartreuse de P a r m c-t. Ennelc 
hose Fa b r i c e de l 0 o ng o sokban elter n tipikus Stendhal· 
hösoktol. ~lnga a regeny a mult szäzad clejen vcgkcp kihalt 
o!As.; rencsznnsz szellemck bämulatos fclismereseröl, mcgörö
kiteserol nevezetes. E korszak rcndkivlil szclcs alapu ccsc
telesebcn a homme superieur eszmejc clvesz. 

De fönmaradt Sten<lhal hatrahagyott irataiban cg~sz csom6 
regenytöredck es regenyvazlat, söt szamos szcsz6lyes regeny
terv. Ezek nagy reszet is kiadta Stryicnszki ur, mint ketseg· 
telenUl a lcg6rdekesebb Stendhal dokumcntumoknt. Ezekbfü 
Jathntjuk, hogy Stendhalnak Clete "egeig a leglcedvescbb esz
mcje volt a homme superieur. Folyton uj meg uj hclyze
tekbe es m1licubc iparkodott 6ket bcällitani, de vegleges meg
rulapodäsra nem jutott. 

Van egy kiserletr, hol zsid6t valaszt regenye hosetil. 
(Stendhal ep ugy meg volt gyozödve a zsid6k fAj -fcnsobb
segeröl, mint Nietsche.) Filippo Ehr eo egy szärntala nszor 
tönkre,1ent kereskedö csodälatos szercncsevcl es batorsaggal, 
mindig UJra rneg ujra meggazdagszik. De ep szerelme törte
netenel er vcget a töredek. Jellemzö Stendhalra az a naiv 
rajong6 hang, amelylyel a vagyonert küzdo szerencsetlen 
höseröl beszel. A vagvonszerzesben 6 valami szuperiontäst 
lAtott. Energiät es az egyeniseg szerencses kifejlödeset es er-
venyesüleset. . 

l\Ieg erdekesebb a Ch a s s e u r v er t regenye. Hose 
Lucien Leurven, a legtipikusabb Stendhal-jcllem. Egy uj Julien 
Lorel all elottilnk, de meröben mäs viszon} ok között. Nem 
szegeny, sot nar,yon is g.izdag. Öt epen apj~ roppant vagvona 
akadalyozza egyenisegenek abszolute ervenyesUleseben. Min
den kiväl6sagä~. meg szerelmi h6ditäsait is a gazdagsagänak 
tulajdonitjak. Hiaba küzd az el6i1eletek ellen, szuperioritasä
sänak semmi bizonysägat S·~m tudja adni. Ez vegtclenül elke
seriti. l\.li törtenik vele, nem tudjuk, a töredek alig szäz oldal. 

Különösen erdekes e väzlat abhol a szcmpontb61, hogy 
vilägos~n mutatja, mily naii/ kicsinyes dolgokban latta Stendhal 
a szuperioritäst. Nala ez tulaj ionkepen csak nöh6ditäs. A 
ferfi uralma es g) özelme a meghödolt nö felett. ~lint egy a 
legnagyobb färfi szenvedelyenek, a hiusägnak sikere. Az is 
jellemzö, hogy Stendhal hosei mi m6don akarjäk megh6di· 
tani a not. 

Mindegyik szerelmes, ellovagol imädottja ablakai eJott 
es ep mikor ez k1tekint, leesnek a 16r61. Ezt a jelenetet meg
talalj uk minden Stendhal regenyben. Näla ennek szimbolikus 
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jelentese volt. A legtökeletesebb ferfras szepseget, az eröt es 
energiat legmelt6sägosabban kifejezve a lovon kepzelte. Err61 
lehullni, az emberi gyöngcseg, a szuperioritäs iränti ketely : 
a gyar16säg bizonyiteka. Ezen keresztlil kellett esni minden 
Stendhal-hosnek. 

Hätrahagyott iratai közt a legertekesebb egy csaknem ~~ 
befejezett regeny a La m i e 1. Ez volt Stendhal legutols6 
munkaja ; ha Stryienski ur adatai pontosak, meg ket nappal 
haläla elött dolgozott rajta. Csodälatos remekmü ez, a leg-
magasabb foku StendhaJ, mi csak ebben a bizar irodalomban 
van. Itt, mintha vegül megällapodäsra jutott volna, a folyton 
önmagäval is tepelöd6 Stendhal a homme szuperieur tipu-
sär61. Hose a mi a legerdekesebb, nem is a homme, hanem 
a f e mm e super i e ur. 

La m i e l egy gr6fi csaladban adoptält paraszt leany. 
Rendkivül orö, energia es batorsag lakozik benne. Mindenben 
ellentete környezetenek, az arisztokratikus nöi gyengesegnek. 

Jellemeben e ket eiern olvad össze, a paraszti erö es 
az arisztokratikus finomsag. Azonkivtil tudas es müveltseg. 
Valahogy kezebe kerülnek Voltaire müvei es nem nyugszik 
addig, mig az összeseket ki nem olvasta. - Jellemzo, hogy 
minden Stendhal-hös Voltaireböl meriti gondolkodäs vilägat. 
Oka ennek az, hogy ezek egyhaz es ällamellenesek. A 
Stendhal-hösök pedig papok vagy katonak, az egyhäz es ällam 
szolgai. Igy mär enükben hordjäk a kiengesztelhetetlen 
ellentetet, mely lelkiviläguk es hivatäsuk közt van. Lamiel
nek, a voltairei gondolkodäsra semmi sztikseg nincs. De 
Stendhal annyira egy recept szerint alkotta meg regenyeit, 
hogy ettöl meg az utols6ban sem tudott elterni. 

Ivlikor Lamiel tizenhateves lesz, meg akarja ismerni a 
szerelmet. Egy parasztgyerekre reparancsol, hogy mutassa 
meg neki. Az eredmenynyel nincs nagyon megelegedve, de 
ugy fogja fel a dolgot, mint a legföbb j6t e földön. Belätja, 
hogy neki, illetve a felsöbb rendü asszonynak a leghatalma
sabb vägya es akarata : a legnagyobb szerelmet a h o mm e 
s u p e r i e u r szerelmet megismerni. 

Sokäig habozik, hogy mi legyen. 
A Stendhal-hösök, mind pap1k vagy katonäk, azaz a 

tärsadalmon kivül, de megis a tarsadalom fölött äll6 egyenek. 
Csak ilyen lehet a homme superieur helyzete. A femme 
superieurenek is ilyennek kell lenni. A tärsadalmon ki vül, 
de a legrragasabb tärsadalom fölött äll6 nö: a cocotte. 

Lamiel Parisba megy es cocotte lesz. 
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Az homme superieurt azonban hiäbn kcresi, nem bir 
rAakadni. Ket osztälyba sorozza az embereket, a gondolkod6 
es cselekv6 emberekre. Vegül räjön, hogy van meg egy har
madik legfelsöbb faja az embereknek: a l'h o m m e q u i 
tu e : a gyilkos. Ez az erö es akarat leghatalmasabb kiteje
zöje : az idealis Stendhal-hös ez az h o mm e super i e ur. 

Itt vege szakad a regenynek. Meg csak egy homälyos, 
de annä\ jellemzöbb befejezesi tervet talälunk. 

Lamiel szeretöjevel, egy hires rabl6gyilkossal felgyujtja 
a parisi foghäzat es kiszabaditja el6bbi kedveset, szinten egy 
hires apachet. 

Ez a legutols6, a legvakmeröbb szärnyalasu Stendhal
regeny. Valami csodalatos megtisztuläst, fölemelkedest er
zünk benne. Ez a tisztän eszmei. Nincs benne semmi mäs, 
csak a meztelenre vetköztetett lelkek es gondolatok legma
gasabb foku harca Nincs kezdet, nincs emelkedes; mindjärt 
a leg'llagasabb regi6kba jutunk. Ez volt talän Stendhalnak 
legöszintebb es legtisztäbb velemenye a vilagr61 es az em
berekrfü. 

* 

A Stendhal-klub közlemenyei v~gyest adnak salakot es 
lgaz gyöngyöt. Edd1g nem ismert kincseket hoztak a felszinre, 
de vele együtt sok eddig nem is sejtett nevetseges kicsiny
segeket, söt alacsony eszjärast. De mit bizonyitanak nagy 
emberekrol ezek a terhel6 adatok? Semmit. Legföljebb azt, 
hogy bennük is volt egy csepp abb61, ami nekünk az egesz 
lenyünk. 

F 6 t i J 6z se f L aj o s. 

Felelos szerkeszto: L6rant Dezsö. 
Szerkesztöseg es kiad6hivatal : Akada-utca 63. 

Kiadja a „Jövendö" kiad6hivatala. 
Telefon: 87-34 szilm. 

Kerjük a hatralekos elöfizetöket, sziveskedfe.
nek az elöfizetesi penzeket utalvanyon mihamaräbb 
megknldeni. 

A „J ö V e n d o" kiad6hivatala. 

' 
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A SZEPSEG TITKA. 
Vig~azzon j611 mert itt a tel 1 

Bredetl lnelell: hl~elee m6.aolat& : 
Egy berlini variete primadonna· Egy francia gr6fne levele (francia-

jat61 jött a következo levcl (nemet- b6l forditva): Megkaptuk a Diäna-
böl forditva) : Tisztelt gy6gyszeresz parfUmöt, mely meglep3tt minden-
u:-1 Egy k6ristano, ezelott ßuda- kit. Az a pik;ins, vooz6 illat es az 
pesten müködött, feltünt közöttunk a csodaszep kiallitasa az üvegnek 
gyönyörü es fiatal arcaval, bar arra inditott bennünket, hogy most 
tudtuk veletlensegbOl, hogy tut 20 ü~oggel utana rendeljek belöle. 
van a 40 even. Egy alkalommal, A ferfink is azt rulitjak, hogy a 
mikor nem volt otthon, atkutattuk Di:i.na-Parfüm itlata heviti a verl es 
a tükör asztaliit es lattunk egy izgatja a kedelyeket. 
tegely szaraz cremet, melyre az 
volt felirva, hogy Dlana-Creme. 
Ugyanott lattuk a Dtana-Pudtirt es 
a mozsdoban a Diana Szappant. 
A szekrenyben volt egy uveg D1ana
Parfüm. Nagyon termeszetes, hogy 
a cremet leirtuk es ezeket mind
jart meghozattuk. Dicserni nem 
akarom, mert elegge dicserni oem 
lehet. Annyit azonbnn iibatok ön
nek, hogy a szinh:iznäl mcg az 
öltoztetonok is Diana-szepiloszere
ket hozatnak es a budapesti lmr
dalo~nö, kitöl ellestük a szepscge 
titkat, megpukkad az irigyscgtöl. 
Most kerek ismet 3-3 adagot. 
Nagyon j61 tennc. ha egy itteni 
gyogyszertarnak raktart adna belole, 
mert akkor sokkal többen vehetneok. 

Egy bccsi szep asszony iria (ne
metböl forditva) : Kcrek egy Diana
pirositot, amit küldött olyan terme
szetes piross:igot idezett elo arcun
kon, hogy most mindenkinek tovabb 
aj:inljuk. 

Egy szegedi le:iny igy ir : Oly 
csunya voltam es most oly szep 
vagyok, hogy nem cserelnek sen
kivcl. Az irigyseg nem engedi, hogy 
banitnoimnek megmondjam, hogy 
ezt a vrutozast csak a Diana-sze
pitoszerek idczik elo. Killönösen a 
Diaoa-szappan. 

Egy erdelyi nuignasno irja 
Tlsztelt gyogyszeresz ur 1 S6g?r
nom ajanlata folytan hozattam On-

Egy kalocsai dip1omasnö irja: töl a mult honapban egy üveg 
Oly csunya, szeplös volt a kezem Diana-parfümöt esmondhatom1bogy 
es arcom, hogy igen szegyeltem ozen a teren nogy-a topasztalatom, 
rendes tarsasag köze meoni. Kct- de ilyon illatot meg nem produ-
heti basznälata a Dlana-cremnek knltak soho.. Kerem küldjön 3 üveg-
es Diaoa-szappannak teljesen el- gel bel6le, mielt5tt elutazom a 
mulasztotta. rendes teli tartozkodasom helyere. 
Egy tegely DIANA-OREM (ejjel hasznlilhat6 zsiros crem) 76 krajclir, 
DIANA-SZAPPAN 76 kr., DIANA-PARFUM ( originatis nagy üveg) 6 K. 
DIANA-PUDER 3 szinben (szarvas borrel) 76 kr., egy tegely DIANA-

PIROSIT6 6 korona, Egy üveg DIANA· HAJSZESZ 4 korona. 
Központi ft5rakbir, honnan a szällitns naponta titoktartas mellett tört6nik 

nhinvetellol : 

Erenyi Bela Diana-gy6gyszertara 
Budapest, K&isol~-köisu.t & . sz. 

uGlobaa" mUiot6zot 61 kiad6vällalat r6uv.•binaaag nyomasa Budapeatea. 
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UG-ORKATEJ 
a legkitüncibb szep1t6szer; fclulmulja nz összcs lctezo szepito
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Negyedik e\'folyam. Budapest, januär 7 Masodik szam. 

Jövendö 
irodalmi es politikai ujsäg 

A függetlensegi strucc. 

ldomtalan, nagy es mindenkepen otromba madar a 
strucc. Roppant volta mellett ijedös, könnyen megriaszthat6, 
a me nekü lesben es vedekezesben pedig min den bölcseseg es 
körtiltekintes hijjän val6. Ismerjük rendes m6dszeret, ha Uldö
zik. Ez nem mas, mint hogy fe1et beft'lrja hazäja, a sivatag 
forr6 homokjäba; s ekkep nem latva es nem hallva sem
mit, ami körUlötte törlenik, azt hiszi, hogy megmenekUlt 

illdözöi elöl. 
A magyar politikanak van egy ilyen struccmadara : a 

ftiggetlensegi part. Ez a part testre hatalmas es nagy. Sza
mara nezve a legtekintelyesebb es Iegnagyobb a magyar 
parlamentben. A nemzet a januari välasztasokon, ha nem is 
adta meg neki ~ kormany ätvetelehez szükseges abszolut 
többseget, de tagjait küldte be relativ többseggel a törveny
hozas häzaba. A do!og termeszete szerint tehat ez a legna
gyobb ellenz"ki pärt v:ilt a koalici6 jegecesedö pontjäva. 
Körtilötte csoportosnltak az ö szupremäci6jänak hallgaf6lagos 
eiismerese mellett a többiek es az ö elnöke, Kossuth Ferenc, 
lett a szovelkezett többsegnek hivatalo:> vezere. 

I 
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Ekkep alakult a helyzet a magyar politikanak a mult 
januari välasztäsok utan kezdödött uj epochajäban Azt kel
lett hinni s azt kellett varni mindenkinek, hogy az ellenzeki 
politika sulypontja a függetlensegiek hatalmas tabora lesz. 
Innen, a numerice is legizmosabb partb61 kellett volna tör· 
tennie e politika idnyitasanak, innen szarmazni ugy az elvi, 

mint a takt ikdi kerdesekben minden kezdesnek. 
A legrddikalisabb partnak ezt a tulsulyra jutasat sok ol

dah 61 fogadta örvendetes megelegedes, meg azok köreben 
is, akik a függetlenseg1 pi rt közjogi radikalizmusat nem oszt
jäk. A függetlensegi part programmja a legnemesebb negy
vennyolcas hagyomanyokon epült fel. A hamisittatlan függet
lensegi programm - eltt.kintve most a közjogi relac16kt6l 
- nem epülhet fel mason, mint a legtisztäbb demokracifm. 
Egyenlö jog, egyenlö szabadsag mindenkinek, a nepjogoknak 
mmel szelesebb körü kiterjesztese e programm hordoz6 pil
lerjei ; megerös1tö pantjai pedig (ttmint azt a szelsö rad1kalis 
part karaktere egyenesen megkövetel i) - nem lehetnek mä
sok, mint a legdemokratikusabb szociälpolitikai kivansägok. 

A demokratikus haladas minden barafja tehat igaz 
örömmel kellett, hogy üdvözölje a függetlensegi part kezdodö 
hegem6niäjat. Azonban ez az öröm fölöttebb korai volt. Mar 

a koatici6 felirata is sulyos csal6dast hozott mindazoknak, 
akik uj pc litikai form?ci6t61 a modern ma[:.yar alJam ragyog6 
palotajanak kiepiteset vartak. A feliratot ismeri a mtivelt ma
gyar közönseg. Nem kell magyarazni, hogy az egy szanalmas 
megalkuzas szomoru eredmenye Ez a torzszUlött magan 
hordja a Kain-belyeget, amelyet a koalici6 termeszetellenes 
~s illogikus volta lemoshatatlanul reasütött. Egymassal hom
lokegyenest ellentetes programmok, meggyözödesek, elesen 
es kiegyenlithetetlenUl megszabott pohtikai iranyok össze-



drötozäsa ez; - s csak termeszetes, hogy a vezet~ tenden
ciak, azok az elvek, am~lyek egy-egy partnak szint, karaktert, 
letenek alapot adnak, gondosan kigyomlal6dtak belöle Sem 
a libt ralisok, sem a klerikalisok, sem a latifundiumos nagy 

... urak, se a demokratak, sem a többiek tut1i-qu ·mti - es ki 
tagadna, hogy a koalici6ban ezek es meg egy sereg mäs 
ärnyalat helyet foglalnak - nem vihettek be ebbe a pro
grammba - azt, ami verüket legjobban heviti, ami politikai 
harcaik voltakepeni celja, sz6val a maguk megyözödeset, a 
maguk alapvetö elveit. llykep persze mi lehetett volna az 

eredmeny mas, mint hogy a kecske nem lakott ugyan j6l, de 
a kaposzta - az megis elveszett. 

A legnagyobb aldozatot mär ekkor is, vezerenck, Kos
suth Ferencnek sajit bevallasa szerint, a függetlensegi part 
hozta. Am ez az aldozat n·em volt csak közjogi termeszetU 
s nem Allott csak abban, hogy a függetlensegi part közjogi 
követelesei a feliratban meg a leghalvanyabbr1n is alig talal
tak k1fejezesre. Ez a kibontakozäs szempontjab61 csak Udvös 
volt s e teren a merseklet es önmegtart6ztatas csak dicsere
tere valik a nt'gyvennyolcasoknak. De a pärt mar a ft!liratban 
is egyeb roppant aldozatokat hozott az egesz vonalon, s 

ugysz6lvan teljesen lemondott demokratikus elveinek erve
nyesiteseröl. Hogy egyebre ki ne terjeszkedjtink, ott van a 
legaktualisabb es legfontosabb, az altalänos valaszt6i jo& 
kerdese, amely a függetlensegi partnak ketsegtelentil egyik 
legfontosabb programmpontja. Ez a teliratban egy altalanos 
frazissal talal elin~ezest ; s a közvelemeny hatalmas nyomasa 
ma sem tudott többet elerni, minthogy a filggetlensegi part 
ezt a kerdest, amely - nem ismetelhetjük es hangsulyoz
hatjuk elegge - az ö legsajätosabb programmpontja - egy 
sernrnikepen sem kielegitö elvi kijelentessel targyalta Je. 

Mar a feliratnal lathat6 volt tehat, ho&Y a fUiietlen• 

1 
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segi part a legkülömbözöbb bcfolyasok jateka. Csakhamar 
pedig vilagos lett, bogy a szamban legelsö partja a koalici6· 
nak, suly es jelentöseg dolgaban a h:gutuls6. Nemcsak hogy 
az öt feltetlenül. megilletö vezetöszerepröl mondott le, de ö 
az, akit masok kenyük-kedvük szerint vezetnek. Mondjuk ki: 
a koalici6 disszidens es klerikalis mag n as a i es csakis a 
magnasok vezetik a demokratikus es radikalis függetlensegi 
partot Az Andrassy Gyula es Z1chy Aladar szemhunyoritasa 
iranyitja minden lepeset Amit ÖK akarnak, az törtenik s nel

kil lök nem törtenik semmi. 
Mindennel pregnansabban jutott ez kifejezesre most, a 

politikai uj esztendö al kalmäb61. Csak nezzük a szemelyi 
vonatkozasokat. Hol volt itt a függetlensegi pärt ? Kossuth 
Ferencet üdvözölte Saghy Gyula, a melt6sägos udvari tanä
csos, aki ketsegtelenül lelkes Apponyista, de senki sem fogja 
igazi függetlensegmek nevezni; justh Gyulänal, a filggetlen
segi kepviselöhazi elnöknel pedig az uj disszidens, de meg 
par h6nappal ezelött Tisza-parti Sziväk lmre sz6nokolt. S a 
vilag nem azzal törödött, hogy mit mond Kossuth Ferenc a 
a hivatalos vezer, hanem visszafojtott Jelekzettel leste, hogy 
mi lesz a fenyesszavu magnasnak, a koalici6 igazi vezere

nek a velemenye . . . 
A ftiggetlensegi strucc pedig mindezt nem latja. Feje 

melyen benn van a forr6 homokban. Hajtjak, kergetik, ran~ 

gatjak, mint a babszinhaz Marionettjet - s nem mozdul. 
Gr6fjai akär megnyergelhetnek: hatalmas teste beken viselne 
ezt az igat is. Teheti bekeben : de ne csodalkozzek, hogy 
ha a nemzetnek az olyan radikälis függetlensegi part, a melyet 
mägnasok vezetnek p6razon, a mely nem hogy megval6si
tana a nepjogokat, de a szolgalataba szegödik azok le~e

siedelmesebb ellcnsegeinek, ncm fo~ kelleni 
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A debreceni pe'da. 
~~~~~~~~~ 

Debrecenben veresre vertek s a varoson vegig hurcol„ 
täk az uj fö1spänt. Mintc gy ketezer f myi tömeg rontott a 
fegyvertelen emberre s a veletlenen mult, hogy agyon nem 
titöttek. A hazafias forrad·-tlom tehät egy lepessel elöre ha
ladt. A zäptojäs melle odakerult a folrns. A nemzeli ellen
alläs eddigi dicsö höstetteit mind felülmulta a debreceniek 
hösiesc;cge. amelynek a magy ... r haza törteneteben minden 
id6k forradalmänak legfcnyesebb lapja jut. 

A debreceniek vilezi tettein~k dics6segeb61 semmit se 
von le az a körülmeny, hogy az öreg föispä'1 teljesen egye
dül, minden vedelem nelkül ällott a nagy tÖ'l18Jgel szemben. 
Ellenben meltan fokuzza minden hazafi örömet, büszkese
get az a tuJat, hogy egytöl-egyig az intelligenciähoz tartoz
talc, akik oly h llalmegvetö batorsaggal rontottak a «hatalom 
berencere>. Ketezren egy eilen. 

Ugv 16.tszik tehät, most mar igazän megkezdodik a 
forradalom. Söt val6szinüleg mär edu g is meg1< ezdödütt volna, 
ha a fö.spanok bevonulasakor a csendörök szuronyai Je nem 
hütik a tömegek hazafias felhäborodasät. Mert a szuronyok 
lattara a magyar forrad llmärok visszavonultak mind1g, Jeg
feljebb sajät kepviseletükben szamarak:lt külcltek a harcterre. 
Azonhan Oebrecenben a fegyveres erönek nyoma sem volt, 
ne-n csodälhat6 tehät, ha a vite·1 seg egyszerre feltämadt a 
hazaffya\.. ban s veres peldät statuältak, miketit vegez a ma
gyar ellensegeivel. Leven a magyarok szäma koalici6s becs
les szerint vagy ketezer, az ellensege pedig - egy. Egyet

len egv. 
Hasonl6 host etteket keresve, nem kell sokat kutatnunk 

a törtenelemben, Oroszorszä.gban mindennaposak az oly ese
tek, mikor a pälinkät61 es hazafias maszlagt61 lereszegedett 
tömegelc rätörnek öreg emberekre, asszonyo::ra, gyerekekre 
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s a vadällatokat megszegyenitö bestiälis kegvetlenseggel zuz
nak, gyu1tog1tn-1k1 gyilkJlnak ! A vilag sajt'1ja hajmeresztö 
törtenetekröl adott hirt, rneh ek leküzd e len iszonya1ot kel
tettek rnindenütt, a'1ol müvelt emberek elnek. A legg' ülöl
tebb alakok szänalmät erdemlö martirokka vältak, mihe!yl 
vedtelenül, tenetetlenill kerültek szembe egy-egy gyilkos 
csordäval. 

Eze'<nek ar. egesz müvelt viläg megvetesevel sujtott 
fekete bandäknak dicsöseget irigyelte meg a debreceni cin
telligencia», amikor kihurcolta a vasuti ko s1b6l, a kiszällni 
sem mereszM, tehe1etlen öreg emb.:rt s felhol •ra verve, veres 
testet hullaszäl1i16 kocsira lökte s ugy vonult f el dtszmenet
ben, g\'özelem1t rasan a legmagyara lb väros föutcäin. 

Üd .; neked D~brecen värosa, ak' megmentetted a ma
gyar hazaftassäg becsü etet l Aki pelc.lat szolgältattal a többi 
värosok gyäva nepenek, mely erintetlenül hag) ta a daraban
tok ktküldöttjet. Akt vegre megkezdted a fütykösök forradal
mät s ak• melt6 tärsa let1el a muszka nep sopredekeböl 
toborzott fekete bandäknak 1 Ime, märis babert nyujt feled a 
hazafiassäggal kereskedö magyar s \)t6, a rnely egyertelmü
seggel csodälkozik, hogy eddig meg egyetlen- egy megyebiz
tost se titöttek agyon. Csak most, amikor bekekezekkel 
ärasztjäk el az orsz~got, am1kor a koalici61t mühelyekben a 
nagy kibekülest oväc<ioljäk s am1kor orszägszene eped ve 
värjäk a bekecsinäl6k minden lepesenek hiret, mosc ütött ki 
a debreceniek hösiessege. Es ezen csodalkoznak a kis h 1mi
sak. Mi 1tha nem tudnätc, hr>gy a naw vitezi kirohana;n;.tk 
egyet en mazyaräzat'l, hogy a t 1meg haboritatlanul ~arazdäl
kodhatott. Hogy nem fenvegette ö ,et se nmi baj; ho5y csak 
eg} etlen-egy _ tehetetle'1 embt!rrel allottak szemben ... 

De azon mär senki sem csoJ tlirnzik, hogv hol volt a 
közre11d öre hol maradt a re 1d3rse~, melynek partkJlönbseg 
nelkW feladata me~vedeni a polgär·Jkit. M >st csodälatoskep
pe l nem jut eszükbe, hogy a ren 1örsegni!k is vannak köte
lesse~ei, pedig mily h mg0san szolctak ren iörse5ert, ka tona
sägert orditani, h:i munkäs1k csoportosulnak s veszelyben 
erzik sajat becses irhäjukat. Ily esetben meg azt sem kerdik, 
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hogy milyen nyelven kommandirozzäk a vedelmükre kiren
delt katonakat, s6t - mikent Pecsett tortent - meg is el
jenzik az osztrak csä.-zäri zsohlosokat, ha eleg brutaliasan 
rnntanak az ellenök tüntet6 nep köze. Budape-,ten fog\ elmi 
vizsgälatot akasztottak a fökapitäny nyakaba, mert a beke
sen tuntetö munkästömegböl csak harm ncat kaszabolta tott 
össze legenyeivel. A debreceni kapitany azonban derek 
hazafr, igaz magyar, val6di nemzeti h6s, mert hä io itatlanul 
türte, hogy az «intelligens» tö1neg hazafias felhäborodäsa 

meglincseljen egy öreg erobert. 
Mindezek utän peJig vä.rjuk, hogy ez eset fejtegetese 

miatt lapunkat a kormäny kiberelt sajt6jänak nevez e.;. Mert 
a koalic 6s igazmondäs mär elöre ft."n.) e et azzal, hogy csak 
az 11) cn sa1t6 läthat a debreceni fekete bandak gaz etteben 
mäst, mint s1eplö•len, szüz honszerelmet. !:-~ terronzmus 
azonban minkct nem täntonthat el velemenyünk m 1lvanitä

sät6l ~li a haza szeretetet az ily utälatosan gyäva csel~ke
detbe ncm lätjuk ; de latjuk a sötet gondolkoJäst, lätjuk az 
elvctemultseget s läfuk a nemzeti ellenäll lsnak cimzett küz

dclem tel jcs ocsmä nysägät. Es meg u n dori16bba valik az 
eset, mert koalki6s bizonysag szerint az intelli ~encia köv ette 
el. Az az intelligencia, a nely nek uralmät es bcf 1lyasät feltj 
Tisza Istvä.n gr6f az altalänos vaL1szt6i jogt61. Az az intelli
gencia, mely mindenütt müvelt, tanult es kepzett ernberet.-böl 
all, ak1k dis·1cs megkülönböztetesre eppen azzal szerez ek 
jogot, hogv fegyelrn,..zni tudiäk önm 1gu'<at s szäm Jlni tudnak 

m 1nden tettük minden következmenveitöl. 
Ha a hazafias saj16 nem bizonvitga•nä is, hogy a~ in

telligencia követte el a tegnapi g~zsagot, akkor is tud116k, 
hogv a Pep, a munkr·snepriek ebben nem volt resze A nep 
ily aljassägra nem vetemeJik soha. Csak a f ekete bandak. 

A tt gn~pi veres eset szep fogalmat äd a dl:!brecenie< 
intelligenciäj1r6l 1 lgazän meltök rä, hogy egv sorba kerül
jenek a csatornäk melyeböl estl-iomälyban felszinre meresz

kedö fekete bandak undok alal< jah al. 
Az intetligencia toporzekoljon es häborogjon a sajat 

rizik6jara. Üssön, verjen, gyikoljon a sajät karära es vesze-

J 
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lyere1 de ne döntse bajba egy egesz väros becsületes, bekes 
munkä--nepet ! 

Ime, märis hire jö1t, hogy a kormanv val6sägos ostrom
allapotba helyezi Debrecent Kormänybiztost kill ~ ött a va
rosba, felfüg~eszti az önkormlin\.zatot s katonasaggal szällja 
meg a värost, esetleg statänumot is hirdet. Tudiuk, hogy 
mit iele1 t ez. Tudjul<, hogy ennek a kiveteles ä lapotnak 
minden terhe, ko.tsege es kellemetlensege elso soroan a 
munkäj f\b61 elö nepet sujtja. 

1„ar az egesz nepet bäntani es kärositani, amikor 
csak az einteilt encia» eretlen es elvetemüll f( tteröl van 
sz6 Ha mindenär0n rendet akarnak tere nteni, küldjenek 
oda ket mcat csendört : az eJdigi peldäk ekesen bizon~ itjäk, 
hogy az ujkon magyar hazaf1as forradalom egy-ket tucat 
csend • rszurony elöl - n iindig megugrott. 

AZ UJEVI SZÖNOKOK. Gr6f Andrässy Gyulänäl 
uies k11Jc1 ::, 611u l.ttut lbrtvll ~ e ms e y B IJizsä1 ; Daran\ i 
Jgnäcnäl I ss e "ll l z Gyöz(\, '·egül Just'1 c,·ulanäl s z i V ä l< 
Imr~. :\lir.dhai om ünnepclt a koal c16 'e?etn fc1 fia s rr in 1harom 
sz6n •k voll T1.;z1-p rt1 kcpvisd6, o l ' a n, a k i s z a v ~· 
z a t a v a l s z e n r c !:; i t c t t e n o v e m b e r t i z e n
n v o 1 ca d i k a t. Va!6b n iste'1i szi 1acek, hr gy a koalic16 
epen c el,et az urakat tartotla le erderncsehb 'k nck arra, 
hug\' elsö sorban h rcol6 vcze1 e t ud vözöljek Elm u1 mär 
teh;tt a h re.:; i n p c d 1 m e n tu m p u b 1 i c a e h o
n e s t a t i s? Ya.zy taUm nern 1s letezctt 1..omulyan > Ak or 
ug\ an mirc v il6 volt a sok hü.- '16\ a piriok ko1ilrihis1, az 
a~ 6t:i folytato!t nemzcti küz.1„1 m? Hiszcn mindl!nnek lorräsa 
novcmbcr tizenm Oie es a !<Ollici6 bcvallottan e)S - SO ban 
ep"n e vegzetes ~nap kü\•ctke men}einek j6,·nterele re alakult. 
Hnl van tchät az i l.!s, a l•l~.(k t, hol az erk•Jlcs abban, hogy 
nove•nher tizennyolc~dika h•l..,ei ünnepel1ek azokat, akik de· 
cember tizenkilenccd1kH m<.:gcsin lta'<? . . . Errc fe leljenek 
azok, akik a koalic16 tigyeic annyi bölcse~eggel intez1k. 

... 



V alaszuton. 
- Scjtesek es lcörvonalak. -

A lihoralizmus hah\1Ar61 mA1· igen sok nekrol6got ir'lnk. Elsirlnk, 
e1lcme1tck az ört-get - a 1.oravcn if1ut, mert lm1zcn Lörtenelmi 
urll1Kod6-eszmcnek me~ nem oh an irl6s i clni is allg voll ideje 
nhhoz. bog\' ml\tis mcghnl1on. De haldoklik, az k6Ls6gtclcn ei ifju 
muläsanak ok6.t most nc kntassuk . 

• 
Csak egyet konstatäljunk. Ez az orszag sohrisem volt liherfllis. 

Volt Jiher:\lis p1rtunk, egy nagy tarsadalmi osztdlrunk sznhadclvü 
ma is, d~ az or sznghan szelrehen-hosszahnn, a 11ngr pusztäkon. 6s 
az eg\'emelotes häzakb61 val6 1eqen~ös varo<:okban csupan olig rclla 
kiskir Alyok elnek. Ez a magrar tempPt nmentum dtka. Mcg a paraszt 
is ur a lelkchen Konzen·ativ az egesz orszflg - ma mcg. 

I' hhöl a kctscµlelen val6sflgh61, n mi IPf.?elt\kclöhh organumunk, 
a magn1r z.;:entt i, az 01szng 1 olitikai \'CZet~16n"k n~ omlntotl zAszloja 
azt köve1kezte1i. ho~yha az orsz:\g kon7.en·ntiv, 11klwr intezmemcink
nek, poli1il,1inknak is maradroak keH li>nnie. Pedig mar mozo~ valarni 
a regi szaradt hnr nszt alatt, es a mag\ nr lnlon is rcst eclzC'll az 
l!.u16paszerte dolgoz6 fermentum. A mauyar ~16hus karakte1e meg 
fog valtozni ; vAllozni fog, mert különbcn elpfüzlul. 

Forracialom elött allunk Eur6pahnn. Senki scm ll'i tja. senki 
sem er i, mi az. ami mar u1ban vnn ; minclcnki fclrcismcri a lflt6-
bataron elmos6d6, föhünö jövöl. Az elmult kct esz1cndö olyan val
tozasoknt hozolt nink. amilyenek az uj fejczetek hekezdö-sorai 
szoktak lenni a törtenelemhen. Es e tö1t6nclem, megcrtetlcnül, 
eszrevetlenül suhant el mellel:ünk. mint a szcllem. amely az egyik 
falon belebhen a szohaha es a masikon tavozik, senki meg nem 
latja, csak egy nyugtalan rossz erzest hagy htitra a bentlcvök
ben . • . A törtenelmet sohasem lat1ak mcg a hentlcvök. .\ tört{)
nelemnek nincsenek törvenyei es szabalrai. amiröl ra lehetne ismerni. 
Csak visszaf ele nezve, az idök elmultan bontalrnznak ki a kerctci es 
vonalai . .. ~s akkor is: mit tudjuk mi, mi voll a törtenelem az 

, 

j 
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elmult esemenyekb~ 1 J61 lattunk-e, nem es nalluk-e mink magunk 
azt a törtenelmet, h1szen az emberi agy korlätoK közt mozog, meg 
a szarnyalasai is korlatok, amelrek törvenveket es rendszeresseget 
lathatnak, pedig a.z esemenyek törvcny nel1<iil esnek meg es 1atsz6d
nak le az iclöben. Es ha a multban nincs hizonyossagunk, ho~ 
lehetne csak m gközelitö val6szinüse~ünk a 1övöre. Azert amit itt 
elmundunk is csak pr6balkozas, puszta sejtcs . 

• 
De a sejtesnek az a11an van e~y bizom-ossäg. .Minden valto

zik, az ember viläga mcg soha egy pillanathan sem voll ugvan
oh an, mint az elmultban. Az 190G-ik cv v6r ben es iszon~·athan 
született meg ~loszkvähan. IlizonyAra erröl az ösregi, soktemplomu 
varosr61. vegtelen nagv hirod11lom ~zinöröl kap1a ma1d a nevet ez 
az esztendö. Az orosz forradalom elöja1eka lc1atsz6dott most, am1kor 
szazszamra hullanak halonira a munkäsok a h6ha, amikor allati 
kegyeller se~gel akaszt. lö. gyilkol a lwzak. J61 teszi, csak gyilkol
jon. Az el:,ö meg1äzk6däst igy legalabb hamareihb fog1a kövemi a 
mflsodik, a barmadik es miridig u1al>h, talan ötven evig, talan egy 
szazadig, de az orosz forradalom, Eur6pa legnagyobb fo radalma 
vegig fogja jfltszani a szerepet. 

Es amikor megkezdöd k a nagy szinjatek, nyugodtan emeszt 
az a r~sze ~ur6pa n penek, amelyik mftr 11ozzajutolt az asztalhoz, 
me!!terilve joggal es buzakenycrrcl. m ... zen nz orosz nep csak poli
tikai jogokar aknr ! Csak felelös minic:zteriumol es parlamentet sok
sok lcepvisclövel ! Ha megkapta. mnjd szepen lehajtja a leJel, ho~y 
a modern parlament hazugs11gaval taka16zva tovft.bh alud1ek .... 
Hog'' tevednek ezek a nyugodlverüek. J6fornu\n nem is erdeklöd~ 

nek aziränt. ami ott Keleten lelolv11\, nyugo<ltnn tippelik. megkapja·e 
az 01 osz az alkotmanyi. redig oll eml'lt a läbat a törtenelem egy 
u J 1cpesre. l.z orosz f orr aclalom nem azert foh ik, bog'' min den 
megmaracf jon Eur 6pahan, amint volt. hogy nehä11y szaz kepviselövel 
töbh leg\'en ezen a vilflgon . .Mch'rcvagi..> vi\l1ozi\sok eszülnek Eu16pa 
emher-retegei összeallitllsähan. Uj fog1tlrnak. uj 1elszank szülemek 
meg, vagy valnak közkeletii\•e. Minden forradalom alap1ahan szo
c1alis volt. de a 1elszava1 m sok voltnk, ncm voltak eunek a tuda
täban. Ez az uj forradalom öntudatosan szoc1ahs . 

• 
Ez a forr da om nem At~z6dhat le egy 01 szag rnM olv tagas 

hatärai közt. ~urcpanai< re11gami kei1 1A. Anna1 ts inkbab, mert 

. 1 
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amennyire vigc:zaemlekPzünk, soh:is"m vo t oly kecivezöen preparl\lva 
o fe~y" r• s, vag,• bekils lorrnd 1lomr 1, mint ma. N •metor,..zaghaa a 
Je ride ebb kator a , riemt>si kon er„11ti\'1z11 us es kato j, us rea„ci6 
az ur. M ~ l ette es a1a1la re.ltg forrong. v1qudil\ a •zoc1a 1s eszme, 
amelv az eeesz vila~ba nemet be yeg nlat 1eqedt ~ze1. A szoci
aJilmus 11m dt:! ID ~ errnang«. - F18 1 c i · or~za. !.!b 10 az e esz Jnte -
lek ua lis elF•t, az 1rodatom, a mdoman, , a pol t1ka e ökelösege 
reakci6c:. Brii ne11ere, a 1, on„erva ti ' p p • adlo me ! a be yeget az 
egesz mai franci' sze lemü e elnek es i 6 c -a k ugy le tt e n<'psze1 ü, 
h'l 11meg1Prc, a mint megtert Bour:.iet, Prevosl, Lcm 1tre c s Huys
mans. A li twralis hazugsag közepette a po il1 r.. usok nagv töme!!e 
le1kendezve v.1 r1a h Z I a 1i 1ana101, a mi.or egy 1mper a hta, had
sere~re tama sz 1. od6 d1 ktator kezetie lebE· t u11jtani az eg sz o sza

J?Ot. E- E>rni>llett a le ü fe eteo csil og6 rE>akc 6 mer ett oll e 1 sok 
mi li· nyi t zes pro et ll r, g' ü ö et 1e tel r, a 11a<iserPg, a töke, a soT1-
nisz a ha1alt f1azi- el1er, <ls rnjongva <lnekli az Inter1111 tiona et. -
Ez c„u ke pe da, de ez m:i ~.u16pa kepP. A kii>g. enlttö, b ·kitö 
hbera 1imus m gbukott es k t 1j sz•öen e es el en et a11 fgymassal 
szem Köz t. A1. oro::z ba1 6c most bu11 be1e ebbe a be.~ zetbe ••• 

• 
N:ilunk fe ü röl c-ina 1jAk a forrad~lmar. A1u'16I a reakc16 

4gaskodik P~1o!i-sz Jkäl.a1 es republ1hänus közbek1&ltasokkal. Azt 
bi„zik 111 gu~ r6l, b gy revo ucio• csi 1::1 na" es ebbeu a t• V• desül\· 
ben csak osztozn.ik Pge~z Eur6pa polglllri o•ztttlyaval. A törtenefmet 
nem lebet m ... sz atn1 es a be ne E'löl• ~oh ·1sem 18.ttak. Nd n Ja1j:ik. 

ho y a 1eg1 11 pi forrndulom Jelszava a ma1tH1n reut, ci6, hogv egy 
u1 tejezet1 ek n18.r mas a c me mimJ az elöbh1e vo11 . .Ma minden i.. i 
rea c16„, aki • ecn a fe llo• gi1 tasnak a h ve. Ma nir c;; többe ihera
lizmus es a nemze1i elnyomatA.;; ja k 1altäsnval elk<'s1ü k. C ak a 
1övo van, az i:)me1 e1 en, a rnf'h be bele kell u orounl< b 11 mennvire 
IAzzunk IS a tr S e-1 g•~ Ö. V<'jJOil kö/e e b bo -e bennü11i..e1 ez a 
jövo a oag\ U•6pi 1hoz, vagy ei1d ~ e„esze i me1e en, 1 em sei ett 
formakat te em1-e, nem e 11et tu 11 i. A törter e em nehe e11 s~ü1 ; 
011 a lunl< az al:>ya me 1e1t, segusüK a m~gval 6 k1sdede1, hJdd 
JÖJJÖO : 

TA l tos. 

1 ' 



1 
IT 
J 
'l 

l 
J 

i 
l 

ft. bol az elnököt valasztjä'<. 

p a r i s, januar 1. 

Tegnap kimentem Versa illes-ba es megneztem a 
francia nemzetgyüles t:mac .... k r TI et a lrnstely iobbszarnvaban. 

Az uJvaron a SZibalytalan es ncjves k)kockak köze· 
pen XIV. La1 )5 kiralv lova,szobra all, mär n tgyon regen itt 
all, mint a bronzba fag\ ott humor. A kiralynak vällig erö 
hajsörem e es szerzetes kali'pja \·ari. Az arcan az Ures fön· 
seg s a fönseges üre.;;seg megd )bbent0 1< ifejezec:e ill, Le roi 
sole 11 ;\l16ta a viläg äll, gondolo n o volt a legellenszenvesebb 
ember. Voltakepperi nem is ember volt, mindö-.sze egy cifra 
dekoraci6, egy felig ällati felig isteni tünemeny a versai1les-i 
kastel} ban. Az idö, bar tl"egtürte itt az udvaron, megis ki
közö.;;itette s nernikepp k1zärta a v1lagb61. Van es nincs. A 
jelentösege körülbelül ann} i, mint egy kitepett lap, vala 11i 
hist6ria könyvböl, amelyet a szel ker „et tova utcahosszat. 

A kiraly n} ugat rän, äban lovagol es hättal fordul a 
tanacsterem fele. J61 tesr i. In, a tnnacsteremben, immär ket 
het rnulva, talan januar 1 ü-1kän nemzetgyüles lesz. A karnara 
es a szenatus tagjai összeül 1ek, hogy a küztars ~sag uj cl~ 

nöket valasszäk meg, rninthogy Loubet urall<odäsa februar 
l 8-1kän veget er es a f:ancia alkotmän~ parancga szerint az 
uj elnök a regi tävoiäsa E: l6lt legaläbb egy h6nappal meg
vähsztand6. J anuar 16 ikat61 Februar l 8-1kaig tehät ket el· 
nöl<e l~sz a francia respublikanak. Ez egy cs.Jppet ferde 
helyzet. De az alkormänynyal nem lehet ~retälni, - legaläbb 

Franciaorszägban nem. 
A nemzetgyüles terme igen nagy, tägas s az elso pil· 

Ianatra egy cirkuszi nezöterhez hasonlit. Toväbbä igv üresen : 
val6ban imponäl6. A p< dok barnasvörösek. A bejarat köze· 
leben van egy ülohely, amelyne'< szö, ete mRr-mär teljesseg
gel le van "Vagdalva. Tudriiil .ik akik itt järtak, idegenek, 
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olykor vittek magukkal egy egy darahkät emlekül. A teremör, 
aki magyaräzgat es elkiser, engem is megkinal egy UJnyi 
vörös ripsz-szel. 

- Köszonöm, - felelem. 
- Itt ült Gambetta - sz61 az ör egy tavolabbi ülesre 

mutatva. - S onnan mutatott a tuls6 o dalon gugol6 Thiers 
fele, mondvän : „ Ez a mi emt erünk ! " Az uu ls6 harminc 
esztendonek egyik legnagyobb s legmegfelelobb momentuma 
volt ez. 

Az ember nem hinne. Az üres terem, a falak s a tar
gyak mcrevsegevel s mozdulatlansägaval bizonyos universälis 
hiusäg es celtalansäg impressziojät kelti. 

- Ott ült F'aure Felix, Sad1 Carnot es C1simir-Perrier. 
Az elnöki emelveny fölött egy szinpadi ·\s festmeny a 

hist6dai mult egy heroikus jebnetet abräzo!Ja, mely 1789 
majus 6-an ugyancsak itt törtent e teremr en, amirbl ma mär 
senki sem tud. A f estmenyen tel, a terem jobb es balsarkaban 
gyön) örü tap1sszenak vanna1c. 

- Bäjos himzesek, - mondja az ör. - Az ertekük 
masfäl milh6 frank. 

A tetözet üvegboi van. A vilägitäs derengö, eleg kel
lemes, amolyan müteremszerü. 

Meglepödve lätom, hogy nincs itt egyetlenegy gazläng, 
sem villämos lärrpa. 

- De vaj1on, hogy lätnak itt az urak, ha räjuk este
ledik? - kerdeztem az örhöz fordulva. 

- Az üvegtetüre, - feleli, - hatalmas reficktorokat 
bocsätanak. A terem vilägossäga ugy evoluäl ät a nappalb61 
az estebe, hogy eszre sem lehet venni. A vilägitas nappal, 
este egyfele 1 Sot este egy csoppet meg viiagosabb lesz a 
teremben, mint nappal. I\lert a januiri nemzetg} üles alkal· 
mära egeszen uj v1llamos reflektorok keszültek. 

Meg egy csom6 mellektermen, minbzteri szobän, folyo· 
s6n jöttünk ät, a nagy foyer, epp ahol a buffet lesz, a te· 
lef.m szobän, ahol tizenket ke3züleket hel.> eztek el s a ruha
taron, ahol vagy ezer ember kalapjät es kabatjät värja a 
foiasok rengetegje 1 d. 

r 
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Gyermekszajb61.* 

Tizenketeves Feri fiam nem akar a szobaUmynyal s6~ 
tälni menni, mert iskolatärsai, mint mondja, ezert älland6an 
kinevetik. 

Amire hat eves öcscse ezt a megjegvzest teszi: 
- Egesz batran jöhetsz velilnk, en mär k a t o n ä k a t 

is lättam szobalänyokkal setälni. 

dr. Ho r v ä t h Gezäne (Budapest.) 

* * * 
F1 ici es Pali dicsekednek atyjuk j6 tulajdonsägaival. 
- Az en papäm erösebb mint a tied. 
Ug_yan ne beszelj, az en papäm olyan erös, mint a 

medve. 
- Az en papäm olyan erös, mint ket medve. 

Az enyem meg erösebb, olyan erös, mint härem 
medve. 

Ugyan ne beszelj, az en papäm megis a legerosebb. 
Az en papäm olyan eros, mint egy r e n d 6 r. 

"' * 
bär6 H. ö. (Pozsony.) 

* 
- Nos Duci, hogy tetszik az uj tanit6d? - kerdem a 

kis ftamt61. 
- Nagyon j61 - feleli - csakhogy m es es e n 

b u t a. 
- De az istenert, Duci . . . 
- De kerlek mama semmit sem tud, mindent tOIUnk 

kirdez. V a m o s Gizella (Budapest.) 

* 
" Olvas6ink körebol igen bajos aprodgokat v•ttünk, a 17ermek 

ltlkl u aulleml TUqagak etl6 m•11l11latkoaa1&1'1. 
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Härom eves Elza lanyom nem akarta megengedni, 
hogy a körmet leväg iam a labujjair61. Raakartam ijesztcni es 
igy szöltam hozza : 

- Värj csak, majd olyan nagyra fognak n6ni a kör
meid, hogy jarni sem fogsz tudni. 

Ugy1s szivesebben kocs1kazom - volt a felelet. 

Dr. G. J.-ne. 
* • 

A multkor igy sz61 negy eves kis Jßnyom egy gyümöl
csösnohöz: 

- Neni, ad ja e 1 in g y e n azt a narancsot. 

* * * 
- A nevenapomra papa egy kis fogatot es egy elo 

szamarat f 0g aiandekozni. 
- Es aztän biztosan meg fogod kapni ? 
- Ha a papa megigeri, akkor biztosan 1 
- Az en papäm is igert nekem egy szamarat es 

mindössze csak egy uj gouvernantot kaptam. 
Beküldte : H o ff m a n n Aranka. 

A kis lanyom älmos kezd lenni es az idot kerdi. 
- Nyolc perc m u l v a t1z 6ra, f elelem. 
- De en azt akarom tudni, hogy m o s t milyen 

kesö van. Dr. N. A. (Pecs.} 

* 
A barom es feleves M:ci egy teli delutan setalni megy 

a mamajaval. Egyszerre csak gunyosan mutat az egre. 
- Nezd mama, a buta hold: Azt hiszi mar ejjel van. 

* * • 
Lelekszak SJdva rohan be Bandi : 
- Neni, a g6lya egy kis testverket hozott nekem. A 

f o i a i t azonban csak kesöbb fo&:ja elhozni. 
A. S. 
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Pentek. 
Irta : Szekula Jenö. 

Apulia közeleben äsas közben egy Venusz szobrot ta
lältak a parasztok. Meg Jehete1t ismerni, hogy az istenno, 
bär a ket karja, a f eje es a lliba hianyzott. Csak a torzöja 
maradt epen a kecses, finom hajlekony torz6, de azert nem 
lehetett tevedes. Ily könnyli erös es szep csak a Venusz 

torz6ja lehet. 
Kesöbb megtalälläk a szobor marvänyfejet is keserve-

sen összezlizva. a csodalatos hajlekonysägu ket kar szilänkokra 
volt törve. Szegeny Venusz 1 Pusztuläsät nem a ter-neszet 
iJezte elö. Barbar es gonosz ernberek vagdal1ä1< össze, abban 
az idöben, mikor az antik istenek terr.plo,nät sorra lerombol
tak, az oltarok helyet h~muval hintettek be, es az istenek 
es az i5tenn6k märvänyalakjaira kimondottäk a halalos itele
tet. Mert kontärok voltak es nem tud äk mily költöi vilägot 
tesznek tönkre, amelyet nem lehet visszavaräzsolni soha 

többe. 
Az istenno csodaszep szobrait szilänkokra törtek össze 

es meg emleket is odaakartäk dobni a feledesnek. Az 6-ke
resztenyek elsö terfoglatäsa nem volt mäs, mint halälos hä
boru Venusz ellen. Feher märvänyszobor, napfenyben fürd6, 
mely emlekeztet a bür..re, a szerelemre es a t1ltott gyönyörök 
ejszakäira. Pusztuljon el, hogy helyet adjon a szakällas szen
teknek, akik verzö tagokkal, soväny, összezuzott testtel 16g
tak le a keresztröl, amiket odaällitottak imö-fäkul az orszäg-

utak melle. 
Az istennöt tehät elpusztitot1äk minden kultuszäval es 

templomäval együtt. Meg a kedves napjät is odadobtäk a 
bünnek es a kärhozäsriak. Mert pentek volt az 6 napja, a 
batodik nap az antik kalendäriumban. Dies Veneris ! Mikor 
megszületett a tenßerböl es a napiuiär arany hal6javal vonta 
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be a k'}ra11.kU fildet es a te11g 'reket. Pentel< 1 A r6mai lä
nyok es fiuk kedves ünnere volt ez, a virägäldozäsok napja, 
mikor a szerelmesLk vid lman siettek a roldog ti latkoz6ra, 
es a csa16dott szivekbe a s erelem remenysug:ira Jop6dzott. 

Mi lett a pentekbol ! Az apuliai lmyo (' ugyanazok, 
akiknek ül<am·äi meg Hannibal katornlit ringattak a marväny 
kernen) segevel vetel<edö keblükön, ma fäz6san borzadr ak 
össze, ha pentek hajnalän a kai<askukorekoläs felveri öket 
reggeli ätmukb61. Mintha Hekate Iesketödnek a sötet orszäg
utak szelen, a szerelem es re -nenyseg ünnepeb61, az c:lsö 
evangeli'- tak intrikai reven a babona es a szerencsetlcnseg 

napja Jett 
Milyen különös, meg a babonak is valtoznak, es a ho· 

mokretcg, amely az 6-kor romjait bevonta, egesz mesevilä
got takar el. A Venusz kultuszb61 nem maradt mas, CS-ik a 
rozmari"'g, melvrek iJlaios leveleibOl ki lehet olvasni a szeret, 
nem sz~ret miszteriumai. S a szer.elem, amely n.}ilvänosan 
tobz6dott a napsütötte piacokon, behuz6dott a pinceod
vakba, hogy tovabb viragozzek, bujän, de többe nem olyan 

szinesen. 
Almnk kisertenek, szärnyaik meg vannak tepve, olyanok, 

mint a Venusz szobor megcsonkito• t torz6ja. Mcgejtette szi
vemet talän a letünt evezred babonaja, hinni kez lek a Dies 
Vener;sben, azzal a csodalatos odaadRssal, amcly az 6kori 
ember kepzelödese, az istenek iränt viseltetett. Megis csak a 
szerelem ünnepnapja ez, az uj remenyek, eltemetett dicsoseg 
feltamadäsa a hatodik nap, bär1nit mondjon is Szent Gergely 

päpa kalendariuma. 
Eneket hallok, amelyet mintha a Via Etruszka virägos 

utcäjär61 sodorna feiern a szello. Aranyöves länyok enekel
nek talän es üdvözllk a pentek felta'lladäsäc. Igen, az istennö 
eme kivalasztott papnöi, akik a szerelmet ezüst szeszter
ciuszra vallottäk fel, megünneplik a szerelem istenn6 asz

szon) anak születesnapjät. 
A länyok ilyenkor ünnepi tunikät öltöttek es virägot 

aldoztak a kedves istenn 1 f eher napf enyben fürdo szobrai 
elött. Az ollärokon haJfürtök egtek es kek violak illata, ami 

2 
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a s1ello alasodort a hetszer domborul6 hegyek felol, a tenger 
istem lanyänak elso üzenete volt. 

Ostubasäg az egesz 1 Az idök väl1oznak es a vörös 
tehen feher csilJ~gal a ho'tllokän, akit az eg\ iptomi földön 
istennö gyanänt ünnepeltek, ' aj1on kiben tarn 1sz.t ma felelmet 
vagy lisz1eletet. A londoni muzeu r ban megv n a babil6niai 
Mih tta szobra, a homloka arany dtademmal atkötve es cso
dalatos nezesü madärszemt:i elaruljäk isteni szärmazäsät. Re
gen barna testü kekti länyok terdeltek szönye~ gel letakart 
szobra elott s6varogva es sirva. Ma egvszerü rnuzeumi szäm, 
amelv a lätogatoban semmi illuzi6t se'll tämaszt. De megis, 
a hatodik nap mintl')a megorizett volna valamit regi varäzsä
b6l s az antik kalendärium diadalära, ilyenkor ismetlödnek 
meg a mindenhat6 szere em legszebb csoda1ettei. 

Penteken temessenek et, mikor a tavaszi hajnal elo
ször teriti szet aram OS fätyolät az ujra eledo Ji..:etek föle. 
D< bj ':l nak a szememre, nehez, sötet asszonyi kendöt, amtlyet 
a messze del leäm ai visel ek. Sötet kendöt sel}emböl, arany 
csillagszemekkel telehint\ e. Mint a csillagos, sötet, szerelmes 

eJSZaka. 

Dr. Z. jovanovits jovän költemenyeiböl. 
r. 

Ej holdacskäm, szamadäsom leszen ! 
M ert cs6koltad homlokon kedvesern? 
Te homlokon, a nap meg az arcät, 
R6zsäs hajnal mindket äbrazatjat ... 
Es ezt 1mmar minden szoniszed sejti, 
A csökokat nem lehet elrejrni. 

II. 

Az elc:;ö sugär ha 
A ha1nalon att ir, 
A harmatc 1n lätod, 
Remeg a viläg. 

' 



A fU, ra megre7zen • . . 
S a büvös illatr61 
Megerzed - sz1vekben 
R~meg a virßg. 

Öh, keli fel. szerelmem, 
~ ep Lyubkäm, edes 
E-. elvezJ az Udvöt, 
A menm ek honat ... 
Karod össtef onva 
Halli.!.RSsad az lsten 
Szentseges, fenseges, 
I\1ely sohaJät. 

Eg Ura kegvenek 
Mosolya a ha1nal, 
A nap meg dalolja 
Az egi crot . . . 
Istennek oly kedves. 
Hogy ily szep, bUvösnek 
Alhottl\ az ejd, 
A bajost, dKs6t. 

nr. 
Halkan ejjel, 
A napom szendereg, 
Dräga gyöngy-ag 
Virul feje f elett. 
Es az agon 
Halk szerelmi enek 
Kis fülmilek 
Oda költözenek: 
Fonält lonnak 
Sdyem hangszällakb61, 
Az öveig 
Fatyolt sz6ttek abb61; 
Betakartäk 
Az arczät, a kehlet 
Ne hogv rozsäm 
Almab61 felverjek. 

Szetb eredetibol forditolta D 6 r i l 1 I 1 t v A o. 

~· 

J 
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GYANUSITASOK. Rä1<osi Jen6 az Otthon ir6k es , 
hirlap116" koreneK e.no"e ujegztendö napjän fc•gadti:l a kör 
küJdö tseget es annak ünnepi üd\·özJesere le,.,dületes b 'Szed
ben välaszolt. Ez a bes?ed nemileg eitert att6l a sabl6nt61, 
amely a hasonl6 alkaln akkor hasznälatos. A z -urnahsztäk 
elnöke ugyanis be zedeben elkalaridozott egyreszt a pohtika, 
masreszt a s1emelyeskedes berkeihe is. Azon a helyen es 
ebböl az al~alombol azonban pohtizä.läsnak nem 'olt helye. 
Az ujsägir6 '.( ugyanis különbözö polilikät szolgälnak s mikor 
k1ubjuk elnöket üdvözlik, nem azert tesz1k ezt, hogv annak 
polilikai nezeteit, amelyek esctleg homlokeg\ enest ellenkez
nek az öve1k~el, meghallgassäk. t\leg kevesbe j6 volt meg
vä.lasztva a bely es alkalo'll a szemelyeskedesre es gvanusi
sitäsra, a mely a beszedben foglaltatott. Ennek ele tud ale
völeg V eszi J6zsef, miniszteri tanäcsos, a kiva16 publicista 
eilen iränytilt. Magäval a gvamisiiässal nem foglalkozunk : 
ezt Veszi korrekt es hatärozo1t nyilatkozatäban pnzdoriava 
zuzta. De csodälkozäsunkat kell kifejeznünk a fölött, hogy 
Räkosi Jenö, aki redig koränal es tapac;ztala ainäl fogva 
megtanulhatta a tapintator, akl<Or-i kmos tapintatlansagra 
ragadtathatta magät, ar:1inöt beszedenek sz6ban forg6 passzusa 
tartalmaz. Elvegre a kis szamti hallgat6säg között, a mely 
elött Rakosi nevezetesse vält beszeJet elmond a, lehettek 
olyanok is, akik \'eszi Jozsef kivä.16 eg\'enisegenek, ragyog6 
publicistikai talentumanak es imakt karakterenek tisztelöi 
köze tartoznak. Vajjon milyen hatäst tehelett ezekre elnökük 
elhamarkoJott nyilatkozata? ... De a közszellem amugy is 
elegge el van durvulva, egvmässal val6 erinti..ezesünk elmer
gezve. N agyon szomnru, h'\gy gyanus NS, snt ragalnm 1eren 
epen ez ujsägirök elnöke megy elül j6 peldaval, epen azzal 
a ferfiuval szemben, akit több korabbi ujev1 beszedeben -
mig az a masik ujsägir6·eg\ let elnöh:e volt - oly epe'<edve 
hivott f el a testveriesülesre. Vagy hat a koalici6 fegyver
tara ban helyet talalnak a ragctlomnak mergezett hegyu 
n} ilai is? 



Angol ir6k - angol müveszek. 
Irta. Zsoldos Benö. 

IV. 

Oscar Wilde. 

De profundis ... 
U~\. eb;:ir, aligha \ ä.lat:zthatott volna megfclelöbb cimet a 

szercncsetlen \.V1lde Os kar az ö hattyudalän 1k1 u1ols6 pr6zai 
s c rzemenye ll k, fl"el) nek gond lc.ltai a felel1netes Re tding 
P1 1son lelekölö cellajaban patt.intak k1 elgvötort ain abol? l -
1lost mik· r emlcke mnr a mu tte: sz61 hozzänk a melyseg
böl, h t1\'a egy tündöklö meteor käpräzatos fänyn) el alä
bukott . . . 

E:-; az angnlok, a megtevelvedelt e'l1ber legkönyörtele
n.?hb bid11, most örüiten krlokodptk a «De profun-.tis:. t. Le
köp 1ö::·aek, megrugdostak ir6jät, amig elt s most az ö post. 
humus g \ crrneke1 könyvt,uuk d1sze ,ebb heh erc te,~11(, a 11 L·-1dy 
Winder.i .erl:!'s Fau» lcritece melle ... Eth 11lgat0lt a gyaszos 
anarnema. mdy a Wilde Oszkar iteleilmek ldrnondns t utän 
olv remüle1csen zugute veg g az angol tä rs"\dalmi es ir6i 
v1laghan 

Pedig Wilde Os.., kär koräntsem ker kimeletet a rnaga 
re.:;zere ehben CiZ ö irod .~l ,ni vegrendele ebcrn. Nem könyörög, 
nem esdekel irdalomert ... Söt ez a kony" ep n m tga a 
legszigorubb vadinJitvany, melyet maga uz eli:eh bunös do
bult alazatos, ossz„ tö rt szivvel az utokor - talän objt::ct1vebb 
- 1telöszekc ele. :\ll!g1clenik ~zemeink ek tt szanalmas m ez
tcbnsegeb..:n maga a tngiko niku-s hös, ki saJät toUäval raj
zolta le magä.t elenk, ott a pellengeren. 

Szänalmas e~ a lälvany. kerem, nagyon. 
A SJrSn i1 k mily vegzetes kegyetlensege kellett ahhoz, 

hogy e~y emberi elet, niely ta\ aszan nem ismerr mäsr, csak 
bälvänyozast, ünn peltetest s melynek höse az elökclö sza
lon'Jk gond netkül1 v1lag?.ban csak az eli-:;meres sza,· a it hall
h::\tta , oly gyözedelemmc:l vegzödjek, mint a Wilde Oszkare 1 
Nemde k6miku!>-e egy hisse, bogy ö a fegyhäz sötetsegeben 

, 
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es lealacsonyit6 környezeteben nyomorusag es embef eletti 
lelekrnardosäs közeoette, gyözelemmel vegezze ezt a dic ~telen 
eletet? Mert maguk az angolok, nern epen helytelenül ir1äk 
szegeny: hogy reä nezve az a 1 ä z a tos säg volt a leg
vegsö es leg'äjJ~lmasabb gvözdelem. Ez az önzö s nem ke
vesse fenhejäz6 lelek, bünhödes közben meg1anu t eg\et, -
mit a dic-,öseg napJaiban legfeljebb csak he:tllomäsböl ismert : 
az aläzatussägot. 

De - hajh, - mär keson tanulta meg 

* 
Mert Wilde Oszkär bünös volt s az angol törvenyek a~ 

o buneben nem ismernek könyörületet . • . Beteütközött a 
törveny kerlelhetetlen renddl<ezestibe s a tärsadalmi felfogäs 
tulsz1goru kodexeibe, - s kemeny volt ez az összeütköz.es. 
V etkezett s egy szep napon az egesz tärsadalomrnal szem
ben talalta magät . . . A hös elbukott. 

Lässuk csak, miket beszel ö a melyböl? 1 
18~5. november 1 ~ ika volt, mikor bt a Wandsworthi 

feg\ hazböl a Redding Pnsonba atvezett~k, rab ruhaban, su-
1; os bilincsek közö,t . . . A fegyhäzl6l a vasuti pälyaudvarig 
vezeto ut reä nezve igazi käl\'iuia voll. «Valamennyi leneto 
ob1ectumok között, - irja Wtlde, - en voltam a leggrmesz
kebb alak Mikor az emberek az utcän megpillantottak, neve
tesre faKadtak. Ugysz6hän minden következo lepes növelte 
az erdekl )do közönse.{ szamät. 11ulatsaguk val6ban a tetö
pontiäig emelkedett. Ez termeszetesen meg azel tt volt igy, 
mielött megtuatak volna, hogv ki vagyok. M1hel) est ertestil
tek arrol, meg többet neveltel< Te' jes f el 6ra hosc;zat vara· 
koztatt 1k a pälvaudvaron, a s1url<c novemberi esoben körül
veve egv ingerkedö csocselektö1. Igv bäntak vele n ekl<or, s 
ez idot61 kezdve egy even at minden nap sirtam ugyanabban 
az 6raban s mindig egv tel 6rän keresztül. 

.\ szerencsetlen Wilde a fegyhäzban sokat kere5te a 
m6dot arra, ho~y realizal1a önrnagat, - hogy megtanuljon 
egyet-mast azokbol a leckekböl, melyek a fäjdalo'Tltell sziv me
lyen re1t11znek, avagy szerinte : cto tearn sorne of the lessons hid
den in the heart of pain• - s beledugja f e1et az alä.zatos
sag keserves ii,.{äjaba _ . . lstenem. mennyi mindenen ment 
keresztül ez a szerencsetlen lelek ebben az idoszakban 1 ? 

• 
Szänalomra melt6 boh6cai vag) unk ennek a käpräzta

t6an valtozatos földi eletnek cirkusz po1ondjän mindann;ian, 
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kiknek a szivük megtfrött ... Megtört az 5 szive is, de hat 
azert meg könnyeden siklik at ezen a csapäson. Azt meg 
CSRk kiheveri. De ismer am egy sokkalta vegzt tcscbb csa
past, mely az e kinzott elelmek 01 gadja a kL·gvclemdÖf eSt J • • 

«Azzal kezdek minden is1ena do•t nc1pot, hogy terdeimre 
ereszkedem s a cellam padl6zatät surolom. ~Iert c h, a rab
sagban e.töllött idö, az ot1ani elet ;:\ maga veghetetlen egve
dülis 'gevcl es korlätaival, läzad6 ä teszi az embert Ahgha 
az a leborzaszt6bb doluir, hogv nieg-;zakad az embcri st1v, 
hiszen a szivek kül )nben is törek t'n) e~ nck vannak teremtve, 
hane11 a1, ha az emberi sziv köve kernen\ e liK. Ug' erz1 
soks1or az e 1 ber, hogv csak erze•· ctlen f eJJCl es megvetö 
ajnkkal vergödhetik ät teljesen ezeken a napokon.» 

AzUm tovabb j ajong a melyböl. Anyjanak akkori hala· 
1Ar61 beszel ... «Ö es at} am c ly nevet hagvtak ram örö
kül, - iria - melyet ök nemesse es becsti.tte tettek ... 
~legbecstelemtettem ezt a nevet örökre . . . Alacsony foga
lomma tettem azt az als6bb neposztaly körebLn Egy sär
tengeren keresztül hurcoltam azt :\t~nnyit szenvedtem akkor 
s menn\ tt fngo' szenv":dni ml>g ezutan 1 ?• 

Terrible CIS w-is, what the world did to me what's 
d'd to mys1:.ff v. as far wore terrible still, - ismeri be ön
magärol rnind n rneginduläs nelkul. Borzaszt6 dolog volt l1 Z, 

mit vele s1emben a v1Jäg elkövetett, - amde az, mit ö oko
zott sa1ät m;'igfmak : meg sokkalra rettene1csebb. 

«De nem tötndt~ m vele, hadd tonyolodJarn bete az er
zestelenseg t osszadalmas va„azs igcibe.• i\lulattalom maga
mat azzal, hogy en egy fläneur, egy dandy, egy divatbab 
vagyok.~ 

Az igenytelencbb termeszetü embcrekkel es köznapi el
mekkel vetettem magRmat körü). ~ P . zarJ6tR, tekozl6ja lettem 
sajat teremtö geniuszomnak es különös g\ ön~ örüt;eget oko
zott nekem az, hogy en egy örök ifjusagnak haghatok a 
nyakära.l) 

* 
Ha T. Hopkins ur azt a cikket, amit Angolorszag egvik 

legteki11telyesebb jogtudomanyi folyoira·aban boc at01t közre 
a·iminapaban cA descent into the ~faelström> cimmel a j6 
\Vilderöl, - nem most, hanem j6 eg) nehany esztendövel 
ezelött irta volna meg : bizony feltetlenül es derekas rn meg
mostak volna erte a f ejet a honfitärsai s legelsö sorban n~a
guk az angol jogäszok. a kiknek szämä.ra a cik.k ir6dott. El
vezettel olva-;tam e dolgozatot, - epen a «De Protundis» 
mostani ujabb kiadäsänak megJelenese alkalmab61 - s rr.ond-
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hatom, hatalm3s jele az a megvAJtozott idoknek, mär t. i. a 
szegen\ Wilde szempontJä.'161. Neki ug\ an mär tökeletescn 
mmJegv, hogy a reh~bihtäcio UJabhan meglehetö::.en e öterbe 
le elt mnzgalm li mennviben h-tl-tdtak elüre, - de me~"al
lorr,, <>s inte orömmel latom az angolok megtereset Häc ugyan 
ki hitte v lna meg csekel} kllcnc esztend.111ek elotte, hogy 
ebbt!n a mi jelentegi becsületes polgnri e-;z1e dönkbe 1 V(jla
melyik nagy londoni sz n äz zsufol sig tömöt1 nez• 1ter mel
lt.tt ;idja elö a «Lady Wmd~rmere leg) ezöje»-l? 1 Wude 
cscJkugyan redivh us 1 

l\lon<lom T. H opkins ur telje~en tic;ztaban van a vat-
tozott id· •kkel es meg inkabb magih al \V1lde Oszkarral. El~g
tetclt szolgaltat nt'ki a .iogtud6s komol\ sagn\'al s az erz() 
lelek ele ... 1 t baval Slanalmar erdemcl o s;re1in1e i ~ ez a jobb
sorsra erden.es tekk ; h '-Zen, - nukem c1zt ö sem hat-oz1k 
kiJdenteni, a sz geny \Vi de Oszkarnak a f eg~ häz h<llä.l 
arm eKab61 oly jövore 0\ tlt ktlatasa, md.) i kabb meg egy ma
sik b1 rton g\ anant tunhetet fel tlotte t\len ö az alatt a ~et 
esztendei feg) ha j e et alatt CS knem minJ\.!n do 0 ban CSÖdbe 
jull tt, a mi magat az el . tet tont0ssä l{.$11. F Jve· Zle\te Oe\ et, 
csalä<ljät. ta·sa1..1almi ä lasat, vag.) onat es melrän ein ondhat
juk : szabad ... agät 1s ; me t a vtlag t. ttöl az idc 161 fogva korä 1t· 
sem nyuJthat• tt szabad teret eg' ~'ild...: Os1kärnak - sze
g\ ene nag\ obb aran.> u vult meg, n int a m11\ en valaha jö 
h1meve volt. «A ta1sa 1 ... 1om1 - mondja, - abban a forma
Jab,1 n, a melybeo az jdcnle~ atkot' n 'an, nem adhat, nem 
a1anlhat fel ne ... em semn1i hel ec.» Wilde ncm remelte s nem 
is nag' on 6hajtona azt suha, hogy o UJra helyet fuglalhas· 
s in a v1lagban, - bar azt m"nd 1a Ros~-hnz, l g' il< j6 
baratjrlhnz 1rt s n ost köuctett lcvdebcn «EI· ttem lebe!:?; egy 
Jcht:IO C J, a melv te e - egy kiS ilg\esseggcl, - közle
ICJhclem.» !\leg van e~y kis rc 11cnysugar ... 

Tu juk ezt a celt \\'.) !c nem er1e m;:ir el soha. 
L1dercfeny voll a1 c ... upan

1 
n eh ~ ö1eledt!sekor t. •\ abb kb ent 

e1ule ... i-.:1küszöbö' ce nt magab61 a 111inde h 1t6 arsadall)m, 
s o a1. inimär alaZ'1lllS \V1lde Oszkqr, niar a halallal is c ... ak 
alnev alau a alkozo t ... ~hnt bensö buralJa: Ernesz La 
Je u n esse irja rola : «Senk1 sem viraszt• tt mellett.!. U~y 
fei.üdt ott on sovany, bee~ett arcca l, md) en mar a szai..äl is 
kit.itközött, mir th l gondolkodnek Az egyik keze ö· öloe 
sz ritva. A \ e~ ony falal.on ~challatszott az utca larmäja, a 
levegnt nehez szag toltö te mcg Ah, 1)\ en 'eg, il) en borzal
m 1s veg ann} i dtcslseg es annyi fen.) Üz.es utan I„' .•• 

* 
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. . . Es htm, a bünHs, az crkölcslelen \\Tilde epen most 
dindnlmnsan vonult 1'e az Egre~111t t\llamoldJü. A j6 6~ folot
tebb crko ~sös nm~· ikai pulgnr nr-·nk sictnck gyön) örködni 
a teg.vlrnZ\1sc1t \\'1IJc Salumcjabnn ... 

ll.i volt valahn ft>r11 e vilE gon, kinck cmbcrfclctti szen
vcdcsr:~ el l\clklt kiallania a?en. n ert v ~tl\l..lCll a uirst1da1om 
es önm 1ga cll~n , - ugy az uz crkolc::;Lelen pucta minden 
bizonynl c~ a for 11 \ olt. 

Ne bnmsa10 öl tehat t 
vVe nre clowns, wt.ose hearts arc bro!rnn 1 .•. 

--------------------------------------------------

EGY ELJEGYZES. A szamosuj\•äri bar6 Danielek 

pompas tlisz11intuJän a c1 uereket igazgatjäk a hozzäertuk. A 

bar6i cimer mclle oJaiktatnak cgy masik cirnerpaizsot. A het 

llgu korona melle egy ötagut. Häzassag keszül a ncmcs bär6 

csalädj lb an. Daniel Tibor bär6 husziirh 1dnngy, a fören<lih<\z 

örökös tagja es orsz. k p\ isclo, el egycztc vegväri l\eumann 

Dänielnck es ncjC'ne' Für:it t\läria-nak Jeänyät - i\largitot. 

Ket olyan csaläJ között lete ül e frigyg\ cl rokoni kepzes, 

a mcl_ynck mindcgy1kc a becsülcres munkaval, a nrngyar 

kJzelc:tbcn valo eredmenyes l<özs1.:ereplessel szerezte meg a 

koror ät. A közne nes Da11id Ern.> i ') jutott a bär6sAghoz, 

a po gari Neumctnn Daniel a nemesse6hez A d~l 1fj 1 sarj, 

a k1k must e häzassäg s ent frigyeben egyesülnek a fö\'fü u~ 

eWkelö tärs dalnu ele1enek efü hangusagaba hozand majd uj 

eletet, uj szlllemet. 
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A reincarnat i6 tana. 
Irta : Dr. Nagy Bela. 

A reincarnati6 vagy ujra testet öltes tana ez összes 
letezett es letezö val1asi rendszerekben megvan ; egy oly 
tannal ällunk szemben, a mel) et nemcsak a regi keleti 
vallasck emeltek dogmävä, hanem a melyet maga az ösregi 
keresztenyseg is isrrert es h1rdetett. 

A rcincarnati6 tanät szüksegtelen egyes bölcseleti rend
szerek ben keresni ; a legbiztosabban ott akadunk rea, ahoi 
maga az elö elet fodoritja szakadatlanul megu1ul6 hulläm::iit; 
ha ezen a vegtelen tengeren ringat6zunk, eszrevesszük, hogy 
egyetlen irän) tuJe a reincarnati6 tana. 

Eme irän~ tu nelkül: barhogy is iparkodunk, nem birjuk 
megmagyaräzni az elet ezerfele körülmenyeit. Egyes szemelyek 
csallldok, nemzetek es egesz dlägok sorsa it)kep valami 
ismeretlen önkenyszen1 esemen.} halmazzä torl6dna össze, 
amel\ ben a veletlen ellen6rilhetetlen jä1eka lenne az egyeduli 
törvenyszen1seg. E tan ne kül semmive välna az erkölcsi 
vilagrend eszmeje es a gondolati vilag talajäb„n a cinizmus 
es eröszak elmelete verne gyökeret, amely est.mek bizonyära 
nem harnanak kedvezöen az embedseg fejlödesere. 

Az eletet szemlelve l<en} telenek vagyun•' elismerni, 
hogy az egy folJ- tonosan letez), soha meg nem szüriö 
valami A kulviläg szemleleteben is csak ezt a lolytonossägot 
läthatjuk s ha belvilägun„ ra irnnyul figyelmünk, kenvtelenek 
vagyunk elismerni, hogy magunkat sem szemlelheqük masnak 
mint valami kulönbözo alakokban, de mind -1mellett fol\ tonosan 
nyilvänui6 letnek. A szemlelo al 1ny nem leterek szernlelete 
soha elö nem ällhat ; ez eey nem lerezö valami, oly torzkep 
lenne, amely soha szemlelö alanyban elö nem ällnat. A1t::rt 
elkepzelhetem magamnak a fizikai hala t; elkepzelhetem, hogy 
nincs testem, hogy nem erzek hideget, meleget. De nem 
kepzelhetem el a nem le1et. 

S a kinek ez az egy igazsäg, a Jet folytonossaga 
tudatäba ment ät, az önkent jön ra a reincarnati6 szükseges
seg~re. 

A hindu bölcseszet, amely vallasi okokb61 legbövebben 
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foglalkozik eme tannal, mär 6sregi idöktol fngva epitette ki e 
tan rendszeret. Szerinte az ern ber tulajdonkepeni v 1lo1a az 
u. n. magasabb en, 11z E~o. amely a megn~ ilatkozott istenseg 
(Athmar) emanati6ja leven, sajät akaratäPäl fogva ölt testet. 
A testi elet befojcztevel az Ego visszavonul a pSZ) chikai 
viiägba s ott mintegy learatia ama fü· ümölcsöket, amelynek 
magvait a fö 'di eletben cselekedetei es egyeb t~n) kedesei 
alakjäban vetette el. Ezt a m1veletet az Ego megismetli 
SZSZS70f es szazezerszer rr indaddig, a mig benne ktsert a 
különvalt eg) eni let utäni v8gy. A mig ez a vagy, a tanha 
(eletszomj) eltölti az Egot, szakadatlt1nul megy ät egvik 
Ietezesböl a mflsikba. E vando1 wja a7onban nem ötletszen1 
tapogat6zas, hanem eleve meghatärozot iskola, amclyb61 a 
tanul6 el6bb ut6bb diadalmasan kerül ki. Az egyes eletek 
arra val6k, hogy az Ego, egyes i~azsngokat mel:!i merjen es 
magaeva te?:\ en. S az eg) es eletböl leszürt tanusagok sem 
vesznek el, hanem n) oniot hagynak az Ego egyik spiritualisabb 
alkot6reszen az u. n. Ki:irana-sharirän. A Karana-shanrab61, 
amel) et legtale.16bban az okszerüseg testtnek ncvezhetünk, 
indul ki minden ujabb testet öltes Igy Jatszod1k Je az elet 
nagy sziniäteka, amely min-:!addig tart, m1g rsak nz Fgo fel 
nem ad ja a külön!lllo egyeni let utani vagyat. ;\llhel) est 
nzonban kikepezte rragab6l e bünns vagyakozäst, megszabadul 
a szüleu:s es h 'llal szünte en körforgasäL61 es be1er a bekebe. 
Tehat a Karana-sharira viszi be az Egot a neki oksze1 üleg 
is Jeginkäbb megfelelö Jetbe, a mel.\ nek eg} es Uttszc,Jag 
titokzatos oldalai, mint a milyenek a kedvezö sors, velünk 
szeletett Jehetsegek stb. most mar könn\ en magyaräzh11t6k. 
Az, a mit mi sorsnak nevezünk, nem egyeb mint az elöbbi 
leiben k1fejte1t összn üködesünknek a mustani elctbcn jelent
kezö eredmenye. A je1en elet a:zonban amint cgyreszt a 
11"Ultb61 f akad, mäsreszt a jöv6re is nez. A n ult elet 
g\'ilmölcseit 1ear tva az Ego korlätoltan ten) kedik. de a mult 
felallitotta korlatok között szabadon mozog s ilyktp elveti 
a jöv6 Jetezes felt~teleit. 

Läthatjuk ezekbol is, hogy az ujra testet öltes tana 
nem a g.) ermekk11rät elö emberiseg önz6 menyor-zaga, 
amelyet kezdelleges követöik meg meg sem kiserlenek 
magyaräzni - nem is az allat-ember ~ondolatnel üli meg
sem:nisülese, csak a fizika1 eletmüköJesben eszn elve nem 
ismer eletet porhüvelye nelkül. A reincarnäti6 eszmeje az elet 
megertesebol fakad es epp azert nem is all ellentetben az 
elettel, de magyaräzza es feld1: ri!i azt. Az erkölcsi v1lagrend 
es az emberi evoluc16 eszmeje csak ilt, csak eme tan mindent 
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meg• ilagosit6 fenyeben vesztik el bizonytalan körvonalaikat 
es välnak eleven elö val6sägga. 

Csa16dunk akkor, ha ezt hisszük, hogy a reincarna1i6, 
amelyher'l a letezö err beriseg 1 ulnyom6 resze hitet es meg
nyugväsä1 t lalja· ·csak az elnttünk il1egen Kelet löldeben vert 
volna K\ ökeret. Ott csak altalänos .... a valt e tan, amdy azonban 
telj sen sehol sem hianvzott. Nerncsa1< nagy müveszek mint 
Shake, peare, Ge01he, Wcigner es sok mäsok öntuJatlan 
se1telem öl vezetve vallottäk magukat a reinc~rnaci6 hivemek, 
hanem ugy a legregibb, mint a le u1abb id6bt!n l<elet1<eztek 
bökseszeti iskolak, amelyek e t.mt rendszcresen tanitonäk 
es mag\.aräztäk. ~far Pherecvdes es tanicvanya Pythagoras 
tudtak a rnetempsychosrsr01 (lelekvnllOZ:tS) es metensomatosis
r61 (tt:stvä tozäs) ug\ szinten r mpedocles es Plato is. Kesobben 
a keresnenyseg ehö szazada bJ.n a marnchansok, a kik meg 
eredet1 t1szlasägaban birtäk a k~reszteny tant helyesen 
ertelmeztek JGZUS sz .vait: i\liell)tt Abr.v1äm volt, voha Tl en 1 
11rtjd az egesz közepkoron vegigvo ul e tan, mely különösen 
a kere~zteny-miszt kusoknäl viragzoit. Legujabban is mind
inkabb tert h6J il a reincarnati6ban val6 htt Eg\ oh boksel edo 
mint Hume mondja az E-.say on Immonahty-b„m « .\ mi el 
nem mulik, az nem is keleikezik. Tehä1 ha a lelek hdlhatatlan 
n .ar kellet letezrne születesünk clö1t rs Azert a 111etemps} chusis 
az eg) e lül1 d melet, amely a bolcselkedes elö1t n1egallh-1t. 

Csak rövid vaziatät adtu < a reincarnad•> tananak, de 
eleget arra, hogy demonstra hassuk, n1enn_, ire elütö viläg
nezet es eletfelfogäs folyik be öle. Egyszerre megerqük, hogy 
m1 az oka a ke le1i türel ·mnek», aniel) et 1ly v Jagiräsban 
sze lel ve mär nem közönyn ~k. cle rne~n~ ug, as11ak kell 
ne' cznünk HiszLn a j6t a mi \ elünk t<>rternk, mi tet ük, a 
rosszat ug\ ancsak. Feltünö szerencsenkn1..k vagv ba:nulatos 
sil<cremknek okai elöbbi leteze:::ekb~ nj uln ~k vi::lsza, onnan 
magvmäzhat6k. 

Igy bontaknzik ki elötlünk a keleti vall 1sbölc~elet szelid 
fenyebt:n az elet a mag.i reljes pumpajäban A rtszletek 
megteveszto labyrimhusa eltuni ... , hel} i;be maga a nagy rgesz 
lep, amel\ ben ni„cs hiba nincs igctzs 1gtalansäg csak öröKtöl 
fogva letezö törvenyszerüseg, mely maga a szcretet. 



Kartya es szeretem. 
Irta: Oustave Ouiches. 

Issoire vicomte es Ratand bär6 egyi.ltt mentek el a kör
b61, ahol mindaketten igen sokat veszitettek. Lassan lepked
tek a Champs-Elysees avenuen s hallgattak, mert gondolatail< 
nagyon kinoztäk 6ket. V egre a bär6 sz6lalt meg : 

- Mär megint vesztettem 1 
A vicomte csak mosolygott: 
- Azt hiszem, ehhez mar hozzäszokhatott ... 
- Eh, a veszte.seghez sohasem szokik hozzä az ember. 

Ha meg nem fordul a szerencsem, fel ev mulva teljesen 

tönkre megyek. 
- En az ön helyeben tudnam, mit csinälnek. 
- Mit beszel 1 Ugyan mit csinalna? 
- Egyszerüen - a z lennek ! 
- Micsoda? 
- Megcsalt ferj. Mar reg6ta az lennek 1 Ez önnek 

kör1nyU volna, mert n6s ember s a bär6n6 igen bajos. Gyer
mekeik meg nincsenek. Mig en csak agglegeny vagyok. Nincs 

telesegem, me1 t ha volna ! •.. 
A bär6 vällat vont. 
- Hat meg ön is hisz ebben a babonaban? 
A vicomte nagyon komolyan välaszolt neld: 
- Az ernber semmi mässal nem fordithatja mega sze

rencsejet. Gondoljon csak Alezimra - häromszäzezer fran
kot nyert azon az esten, amikor a felesege hütlen letr hozzä. 
Tudja egesz hatärozottan. S aztän Gantel, Albenquatr, Trenes, 

meg a kts Fu11eron? 
- Igaz 1 Igaz ... Hatärozottan igaza van 1 
A bar6 nehany percig gondolkozott, mig a vicomte 

folyton uj meg uj peldakat emlitett neki ; egesz sereg meg-
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csalt ferget, akinek mind szerencseje van az6ta a kartyaban. 
Vegül a bar6, mint'1a hiJe5 v1zzel öntöttek volna le, össze
rezzent. 

Brrr l Ez megis alj "lSSäg volna 1 
lgazäri ? ,_ szölt lssoire. S ha peldaul kärtyaad6ssa

got kellene kifizetn;e? 
- Az mas - akkor nem haboznäm 1 Mert az ember

nek rregis csak ß. becs ·1Ie1e a legels6 1 
A ket j6 barät elvält egymas161. 

* * * 
A bar6 sietett haza. Mivel az ej nagvon ke1lemes volt, 

Iassu leptekkel setälgalOtt az utcän. A Vicomte m"g1egy1esei 
szeget ütöt1ek a fej ebe; milyen rreggyözödessel heszelt cz 
az ember s mil_yen kitünö peldäkat emlitett fdallitäsanak a 
bizunyitasara. A bar6 töprengeni kezdett. S Jhasem erzett va
lam1 nagy szereJmet a felesege iränt. Szerette, mert szere· 
tctremell6, ertelrnes, csinos es alkalmazkod6 nö volt $ elegge 
szellemes ahhoz, hogy sz6rakoztassa a ferjet, ha a bäcsi neha 
egv-egy 6rat otthon töltött. Amint erre gondolt, er~zte, hogy 
megis szereti ezt az asszonyt, mert f elhäborodik arra a gon
dolatra, hogy a felesege f.t megcsalhatnä De csakhamar 
eszebe jutott az is, hogv Gantet, Alezan, Arriol, meg a többiek 
a felesegük hütlensegenek köszönhetik nagy j6Ietüket s 
hogy mily 6riäsi n_y eresegek karp6 oljak öket csaladi bol
dogtalansägukert. Arra gondo t, hogy megsem erdemes olyan 
erzelg6snek lenni, mint aminö ö. s minel többet gondolko· 
zott err61, a kärtyasok babonaja annäl inkäbb gyökeret \ ert 
lelkeben. Most mär nem ketelkedett abban, hogy ha a bär6n6 
hajland6 volna ot megcsalni, a szerencseje azonnal megfor. 
dulna s meg azon az esten häromszäzezer frankot nyerne, 
akärcsak Alezan 1 S hatha a felesege is elegendö kärp6tläs. 
nak tartanä a färje nagy nyereseget azert, amiert feläldozza 
az erzelrneit ? 

S mivel a bar6 azok köze az emberek köze tartozott, 
akik amint eljutnak az elhatarozäshoz, azonnal lelkesednek 
ter..,ükert, UJjOngva fogadta meg, hogy epen olyan me5csalt 
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ferj tesz, mint azok, akik a klubban összeszedik a jateko

sok penzeit 
Csak azt ne'll tudta meg, hogy a bär6n6t hogvan nyer· 

hetne meg a 1.ervenek? Mivel birhatnä rä a feleseget arra, 

hogy ot megcsalja? 
Ez ne'Tl lesz kiinnyü dolog. Tudta, hogy err5l a do-

logr61 meg beszelni is nehez lesz a felesege el. Ha V alami 
plat6i udvarlasr61 vagy ärtatlan flirte esröl volna sz6, talän 
räällna, de hogy a ferjet mel{csalja ! . . . Eh, elvegre is az, 
amit a ferje kivän tole, sokkll nagyobb erdeke neki, mint a 

ferjenek ..• 

A bar6 megnezte az 6räjat. 
- ~1Pg csak e1fel van 1 Nevetseges . . . A felesegem. 

nem fog ram ismerni, ha ilyen korä.n meg\'ek haza ..• 
Megiszunk egy csesze teä.t az 6 szob'ljaban s aztän \ iJaman 
beszelgetUnk es hozzälä.tok ahoz, hogy elh6ditsam önma-

gamt61. 
Benyitott Antin-avenuen levö lakäsäba. Guillaume, az 

inas, akinek urät minJen ejjel m~g kellett varnia, ott aludt az 
elöszobäban egy karosszekben. Mtkor fölebresztetrn, az inas 
annyira meg volt lepetve, hogy ijedten fölugrott. 

- A bär6 ur mär hazajött t - szolt nagy hebegve. 
- Igen. A bär6nö itthon van? 
Guillaumeon meglatszott, hogy nagyon meg van re-

mülve. 
- A bar6n5 nem ment el hazulr61 . . . de beteg ..• 

nem j61 erzi magät . . . azt hiszem a nagy meleg .•• 
A bar6 felese~e szobäja feie sietett. A szobaleäny ott 

ällott az ajt6b "n s elällotta az utjät ..• 
- A bär6no rosszul erzi magät 1 . . . Egyedüi akar 

maradni .. . Kerem, bär6 ur, ne häborgassa •.. 
- Ugyan mit jelenc ez a nagy iJeJtseg t 
Eröteljesen kopogtatott az ajt6n ... 
- Kedvesem, en vagyok 1 Nyissa ki az ait6t. 
Sem.ni välaszt nem kapott, de olyan zaj hallatszott a 
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Szt)bäb6l, mintha butoro'<at tologatnan~k es suttognänak. A 
bär6 most mä.r sejtelt vala nit es dühtöl remegö hangon ki· 

ältott : 
- Nyissa. ki az ajt6t ! Parancsolom l 
Az aj16 kinyilt. Egy ur ugrott ki rajta. A bär6 annyira 

meg volt lepetve, hogy meg se ällitotta s csak ennyit tudott 

kiältani: 
- N vomorult 1 
Az idegen egy pillanat alatt eltünt, de azert a bär6 

megis megismerie, Alezan voll 1 

A bär6n5 mikor lätta, hogv a ferje bejön a szobäba es 
feleje rohan, egyszerüen csak ennyit mondott : 

- Bunös vagyok. Tegyen velem amit al<ar. 
M1kor a ferje izgatottsäga ksse lecsi\lapod 1tt, elkezdett 

gondolkozni. Eszebe jutott a terve, a -nelyre a f eleseget ra 
akarta beszelni s ez megvigasztalta öt. Most mar csak az1n 
töprengett, hogvan 6vja meg a tekintelyet. Ha a fele~ege es 
Alezan most eloször tälälkozott? . . . Ebben az esetben 
märis megfordult a szerencseje es mä.t61 fogva annyit fog 
nyerni, hogy nem is tud a nyere~eggel mit csinälni. 

- Alberte, mondja meg az igazat, a tiszta igazat, 
mert csakis igy remelheti, hogy megbocsäjtok. Mi6ta van 

il} en j6 viszonyban A lezan urral? 
A bär6nö nehäny pillanatig gondolkozott s aztän halkan 

igy sz6lt: 
- Hat ev 6ta. 
Ratand bär6 lehanyatlott egy karosszekbe s mer6en 

maga ele bamult, mintha a biztos megsemmisülest latna 

szemei elött. 
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Victor Hugo es Paul Meurice. 

Egy mindenkeppen erdemes, söt kiväl6 ir6 halt meg a 
mult heten Pärisban. Paul Meurice, alcit irodalmi erdemci 
mellett meg az a körülmeny tett nevezetesse, hogy igazi es 
meghitt baratja volt Victor Hugonak. MPurice összesen nyolc
vanöt esztendot elt, ebböl a nagy idöbOl hatvanharrnat sza
kadatlan munkäban töltött. Rendkivül termekeny ir6 voll es 
ha ennek ellenere sem tudta nevet Franciaorszägon tül 
ismertte tenni, annak az az oka, hogy Meurice a regi Olasz
orszag nagy piktorainak mintä.jara elt, akik elzärk6ztak a 
viläg elöl es egesz ele!üket annak szenteltek, hogy eg.} etlen 
szent Jegendät es annak hö3et fessek meg minel többször, 
minel szebben, minel ähitatosabban. Meuricenek is volt egy 
tlycn ideälja, Victor Hugo, a ki iränt vak rajongassal visel 
kedett es a kinek kultuszäert f eläldozott mindent : a maga 
ambici6it, a legszebb eveit es brilliansnak igerkez6 karrierjet. 

A mig Hugoval össze nem akadt, Meuricenek irodalmi 
vägyai voltak, amde att61 a perctOl fogva, hogy megismer
kedett vele es Hugo a baratsagaba fogadta, a nagy költö 
egyenisege mintegy elnyelte a kisebbet, aki azontul azt tar
totta celjanak, hogy feläldozza magat baratjäert, lelkenek 
gazdag tartalmat reä pazarolja, szolgälja ot, majd pedig Hugo 
haläla utän a költö emlekezetenek lett egyik leglelkesebb 
apol6ja. A legcsudalatosabb barat volt, aki sohasem kivant 
äldozataiert cserebe semmit es akkor lett volna a legboldo
gabb, ha magäb61 kiszakithat mindent, az agyat, az erzeseit, 
lelkenek f enköltseget, hogy meg ezzel is öregbitse a nagy 
költo zsenijet, ragyog6 dicsoseget. 

Hogy ilyen körülmenyek között Hugo a barätsagäval 
ajandekozta meg Meurice-t, termeszetes. A nagy Hugo sze
rette a h6dolatot es különösen j61 esett neki az olyannak 
reszeröl, aki maga is nem közönseges ir6 volt s a kiben a 

3 



3t 

romantikus iskola egyik legerösebb, legtehetsegesebb, tagjät 
sejthette meg. Ismere1segük csakhamar barälsiiggä väll es 
mert negyvenöt esztendeig tartott, azert termeszetesen erdekett 

f ejezetekben bövelkedik. 
Meg 1842-ben ismerkedett meg. Meurice akkor Auguste 

Vacquerievel t&rsszerzösegben irla meg elsö darabjät a Fal
staffot, amely nagy sikert aratott. Vacquerie akkor mär neve
zete& ir6 volt es Hugo barätja. Az ö reven ismerkedett meg 
aztän Hugo es ~teurice, aki att61 fogva mintegy napszämosa 
lett a nagy költö dicsösegenek. H6dolattal nezett fel räja, 
akar istenere a pap es lelke megtelt a dicsösegnek, boldog
sägnak erzetevel, amikor lätta, mint n6 egyre jobban a Hugo 
rajong6inak szäma es hogy a költll dicsösege lassanken1 

meghöditja az egesz Eur6pät. 
Meurice kicsinyes meghuz6dasa, amely nincsen nobili-

täsnak hijjän, arra vezethelö vissza, hogy ö maga nem voll 
a nagyravägy6 szellemek közül va16, akik valaha a viläg 
megh6ditäsära gondoltak volna. Nagy tehetseggel indull neki 
pälyäjänak, de bizonyos agg6d6 felelemmel es igy annßl 
termeszetesebb, c ogy tulsagosan elfogultlä lett, amikor a\ig 
buszonhlll eves koräban annak a ffafiunak barätsägäval 
dicsekedhelett, aki mär akkor dicsösege voll az ujabbb trancia 
irodalmi vilägnak es megalapitöja egy akkor mär diadahnas-

kod6 irodalmi iskolänak. 
Barätsäguk volt az oka, hogy Meurice soha meg nem 

irta azokal az igazi es müveszi munkäil, amelyeknek tervet 
f ejeben hordta. Igy is sokat - es j6t - produkalt ugyan, 
de meg sem azt, amit szeretett volna. Hugo tulsägosan 
igfoybe vette es Meurice, hogy megkeresse a kenyerclt, 
kOnytelen voll iparszerüleg irni a regOnyeil, amelyek szäm&ra 
azt9.n nem talalt kiad6t. Hogy tehäl belyzetlin segitsen, azllrt 
ezeket az irasait eladta Dumasnak, aki a maga neve alatt 
adta ki azokal. A napi meglilhethsllrl valö bare igy teh6.t 
mind messzebb sodorla Meuricel a maga irodalmi ambici6jä
t61 es e \emondäsert nem volt mäs vigasza mint az, hogy 
azert tette, akit balvänyakeppen imädott, Hugoert. 

Hozott különben erte mäs äldozatot is. Az 1848-iki forra-



aalom utän Hugo megalapitotta az cE Vene m e n b cimü 
ujsägot, annak Meurice lett a felelös szerkesztöje. Azaz a 
szerkesztöje lelt es 6 volt a felelos Hugo harcias hangu 
oikkeiert, amelyekben az Napoleont tämadta. lgy törtent 
aztlm, hogy a decemberi ällamcsiny idejen is Meurice a 
Saint-Pelagie börtönben ült egy olyan cikk miatt, a melyet 
nem is ö irt. Mäsok helyett irt könyveket es masok börtön
bünteteset is ö illte le. Am ezert soha sem dicsekedett a 
martiromsagäval, örömmel viselte el, mintha a dolog a leg-
1ermeszetesebbek köiül va16 lenne igy. 

A mikor kiszabadult a börtönb61, Victor Hugo mär a 
szämüzetes kenyeret ette, ott a szigeten. Es ekkor hozta meg 
Meurice a barätjäert a legsulyosabb äldozatot : nem lätogatta 
meg. Hogy miert, az ok igen erdekes, mert fenyt derit ennek 
a kUlönös embernek finom szenzibilitäsara. Ugy erezte, nem 
szabad meglätogatnia, mert ennek olyan szine lenne, mintha 
osztozkodni akarna abban a dicsösegben, amely a szäm
üzetes folytän äradt Hugora. Val6ban ugy is volt, hogy 
abban az idoben sokan mentek Jersey siigetre, hogy a költ6 
környezetehez szämit6djanak es igy, ezzel az önkentes szäm
üzetessel bevonuljanak majd a törtenelembe, vagy legaläbb 
is a vilägirodalom törteneti alakjainak soräba. Meurice azon„ 
ban e közben Pärisban maradt es megelegedett azzal, hogy 
a tävollev6nek erdekei fölött örködhetik 1 

Hogy mifele erdekei fölött erdeklödött többek között, 
ez olyan irodalom-törteneti adat, am e 1 y et mag a M e ur i ce 
m o n d o t t e 1 e sorok 1r6janak, amikor az meglätogatta az 
agg, de akkor meg vidäm, j6kedvü költCSt. 

Franciaorszägban is csak kevesen tudjäk, hogy Hugo, 
a komoly, a nagy költo, egy alkalommal valami trefas dal
jatekkal, afele revüvel pr6balt szerencset. Ennek a revünek 
a cM e n y o r s z ä g es Po k o l• volt a cime, s az Ambiqu
ben került szinre akkor, amikor Hugo mär szämüzetesben 
volt. A szinlapon nem Hugo szerepelt mint szerzö, ami vegre 
termeszetes. Az ö neve akkor mär va16sägos programm volt, 
olyan nev, amelynek megvoltak a maga fradici6i es ezek· 
nek ärthatott volna, ha a nagy költö egyszerre ugy jelenik 
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meg, mint az ilyen olcs6 kis vaudeville szerzoje. Idegen nev 
szerepelt tehät a szinpadon es Meurice volt bejelentve a 
szerzök egyesületenel, mint a darab ir6ja. Meurice a tantieme
ket pontosan elküldte szämüzött barätjänak, a szerzök egye
sületenek jär6 illeteket aztän a maga zsebeböl fizette. 

Mivel ez a revü a Victor Hugo munkaja, habär apokrif 

munkaja, älljunk meg mellettc egy percre. 
A darabnak tärgya j6nak es a rossznak harca. A j6 a 

szerelem, a rossz pedig a f eslettseg, amelyet egy ördög 
kepvisel a darabban. Sok vältozäs, kaland, bGlett es szinhäzi 
trükk utän aztän az a darab befejezese, hogy a szerelern 

diadalt arat) a herceg elveszi imädottjät. 
A revü keveset külömbözik ebbe a mufajba tartozo 

több1 tärsät61. A fökülömbseg talän e.z, hogy valamivel 
ötletesebb a többinel es van benne nehäny j6izü lruple es 

trefa. Victor Hugot61 val6k, tehät idezzük öket. 
Ketten a häzassägtöresröl beszelgetnek : 
- Gondolsz-e ni, hogy valaha mcgcsald a f elesegedet, 

kerdi az egyik. 
- Az ember sohasem csathatja meg a f eleseget, mert 

az asszonyok e tekintetben mindig elöbbre vannak ferjüknel, 

: eleli a mäsik. 
Egy asszony mondja : 
- Nö vagyok es mint ilyennek legföbb gyönyöre, ha 

mäs not ketsegbe ejthetek. 
A darabnak legföbb trükkje (mär akkor 1) az volt, hogy 

az elmaradhataUan, köver komika egy ingben beszalad a 
szinpadra es mialatt a zenekar belekezd a muzsikäba, ö maga 

s räg} ujt erre a trefäs kuplera : 

Ma culotte 
Elle s'en va saprelotte l 
Elle s'en va, 
Qui m 'la rendra. 

A darab hat kepb61 ällott. A kepeknek ezek voltak a 
cimei: «A boldog orszäg.» «A szerelem tava.i. «A tüz foly6.• 
cA meny.> «A Pokol.» cAmor barlangja.> Es az ilyen min-

dig tetszik a szinhäzban. 
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A mi6ta ezt a darabot adtäk) felszäzad pergett le az 
idök vegtelenjeben. Ez alatt Hugo es Vacquerie is meghal
tak es a quartettbol, amelyen kettöjükön kivül Gautier tett 
meg es Meurice, csak ez az ut6bbi maradt eletben, s Meurice 
is kilehette lelket csendben, bekeben, szenvedes nelkül a 
mult heten. 

Nyolcvanöteves kort elt, de az esztendök sulya nem 
roppanthatta össze egyenes termetet. Mindig j6kedvü marad 
es az utols6 evekben azzal foglalatoskodott, hogy halhatat
lan barätjänak nn1veit rendezze sajt6 ala. Különösen Hugo 
levelezese adott neki sok gondot. Egyes levelek kiadatäsät 
meg korainak \'elte. Mäsok közerdeküek lettek volna ugyan, 
de sok volt bennük a csalädi vonatkozäs. Ezelcet Meurice 
egy idöre meg gondosan felretette. Lesz is a hagyatekäban 
nehimy level, amely meg maig sem Iätott napvilägot. 

Igy peldäul ez, a melyet Meurice engedelmevel mäsol
tu nk le akkor, Ami~or nala jartunk es eppen Hugora terelo
dött a beszed. A level elözmenyeir61 ezeket mondta Meurice : 

Am1kor bire jart, hogy a költö elkeszült a «T r a v a
i 11 e ur s c1 e 1 a M e r»-rel (A Tenger munkäsai) Henri de 
p e n e levelet irt a költonek es ötszazezer frankot igert 
neki, ha megengedi, hogy ö közölhesse es pcdig folytatasok
ban az uj regenyt. Erre az ajanlatra a következo levellel 
felelt Hugo : 

Hauteville· House, f ebruär 27-en. 

•Ajänlata oiyan, aminöt talän meg soha sem tettek 
ir0nak. Elismerem nagylelküseger, de a müveszet es a 
muveszi celjaim meg a felmilli6nal is elöbbreval6ak. Mivel 
pedig a regeny muveszi szepsegeit csorbitana a folytatasok
ban va16 közles, azert a felmilli6 frank visszautasitäsäval 
kenytelen vagyok nemmel felelni ajänlatära.~ 

A <i:Tenger munkäsai> könyvalakban fog el6ször sajt6 
al61 kikerülni es meggyözodesem, hogy mihelyt elolvasta e 
mllvemet, ön is igazat ad nekem. 

V. H. 

Hugo tudvalevOleg nem vetette meg a penzt es eppen 
ezert meglepö, hogy ilyen könnyeden refusälta ezt a hallat-

, 
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Jan tisztelet dijat. Külömben csak a kiad6nak valt javära az, 
hogy Hugo nem fogadta el az ajänlatot, mert a regeny nagy 
csal6dast okozott a közönsegnek es az a kiad6, aki a könyv
alak szämära vette meg a keziratot, eppen egy milli6 frankot 
veszitett. Tönkre is ment ezen az üzleten, ami a közönseg 
reszeröl igen elkeseritette Meuricet. A j6 barät ezuttal sem 
tagadta meg magät, amennyiben kartalan itani igyekezett a 
kiad6t csak azert, hogy Hugo soha meg ne tudja, hogy a 
könyv anyagi sikere nem volt olyan, aminöt vart volna töle. 

Meurice egesz elete igaz önfeläldozas ezernyi apro 
peldäjat mutatta. Hugo iränt erzett szeretete vegtelen gyen
gedseggel tele es regebben, Pärisban az ir6k között majd
nem közrnondasszerü volt. Nem is beszeltek r6la a nelkül, 
hogy nevehez jelzökeppen hozzä ne füzzek ezt a megjegy
zest: l'ami du grand poete, a nagy költo barätja. 

Izig-verig az volt. Nagy barätsäga adta meg eletenek 
tartalmat. De azert dolgozott is, önäl16an es ez a munkäs
säga - bar inkäbb irodalomtörteneti szempontb61 - nem 
erdektelen. lgaz ugyan, hogy nem nagy koncepci6ju alkotä
sok, de azert a ki a romanticizmus törtenelmevel akar fog
lalkozni, ezek fölött sem sikolhat el a nelkW, hogy meg ne 
emlekezzek r6luk. Eta. 

A THALlA T ARSASAG Iegutobb tartott elöadasan 
härom egyfelvonasvs darabot adott. « A lätatlan kormänyos>
ban Forgäcs R6zsi tökeletessege mellett Batizfah i Elza ne
häny nem egeszen termeszetes alakitassal okozott nemi 
disharrnoniät. De a sikolya - az sjkerült 1 Amilyen jelentek
telen c A kapocs», olyan alacsony fokon ällt az eloadäsa. 
Ugysz6lvän : ledaraltäk. De annyira siettek, hogy szinte 
boszant6 volt. Peldaul Takacs Elek (Vämos Hugo) vendegei 
eppen csak hogy beleptek : mar is hoztak az uzsonnat, vil
Jämgyorsasäggal ültek hozzä, mär el is vegeztek, mar Takäcs 
zsebre is vagta a baberokat es mär el is tavoztak. De kär
p6toltak bennünket «A höstenou-ral. Frank Wedekind az elet 
ezer ferdesege közül kiragadott egyet es nzt mar6 szarkaz
mussal tärja elenk. A szereplök csodälatos huseggel inter
pretältak a darabot. Ebben valamennyi kifogastalanul jätszot-
tak. De Kürthy György remekelt. J u b a l. 
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De lila. 
Irta : Oag) by D~nes. 

(Vege 

A h6s nem közeledett tovabb, a leany pedig folytatta : 
- Azt ke„ded, ugy-e, hogy mi az en nevem? 
Samson igent intett. . 
- Delilänak hivnak es Mika az atyäm. Itt lakunk a 

közeli domb oldalan. Atyam földet muvel cseledeivel, en 
rendben tartom hazat, mosok rä es szolgäira fözök a sza
mukra. Anyäm mär regen meghalt s ahogy annyira nöttern , 
a häztartas minden gondja ram nehezedik. De neM untam 
a sok dolgot, vidäm kedvvel vegeztem mindent s gondta
lanul, vigan eltem eddig a percig, amig tegedet utamba nem 
dobott a vegzet. Mnst sem hiszem, hogy nem valami gonosz 
szellem vagy, aki csak azert älltal elibem~ hogy lelkem nyu · 
galmat megzavard 1 

- Ne hidd, nem vagyok en gonosz szellem s nem 
akarlak en tegedet megrontani. Nem az az en hivatäsom, 
hogy gyönge nöket üldözzek, hanem kemeny csatäkon, kard 
kard ellen, eletet eletert, nepem szabadsagat vedelmezzem. 
Samson az en nevem es Manoalnak vagyok a fta ! 

Delila összerezdült e szavakra es önkentelenül meghaj
totta fejet az ifJu elött. 

- Te vagy, uram, lzrael höse? Az a nagy es dicsö 
Samson, aki egymaga gyözte le Zsid6orszäg ellensegeit ? Oh, 
fogadd el, nemes vitez, egyik honleimy haläjat es köszöne
tet. Nyujtsd kezedet es kezszoritasoddal pecseteld meg, hogy 
egy csacska leäny illetlen beszedet, melylyel hösi szemelye
det sertette, megbocsatod. 

Manoäh fia odaadta a kezet s a hajadont vonta, vonta 
magähoz közelebb, mig karjat odafüzhette derekara -
gyöngeden, mikent a r6zsa szirmai borulnak egymäs 
nyakäba. 

- Delila 1 Hagyd e kezet az enyem ben örökre, addig, 
amig tart az eletem. 

- Ne kivänd ezt tölem, Samson, ne kivand ! Ezt ne 1 
Usd, mär nem tiltakozom az ölelesed ellen , engedem, hogy 
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magadhoz szorits, pedig ezzel hünt követek el. Es meg nem 
is ez a legnagyobb bun, hanem az, hogy j61 esik, ha meg
ölelsz es örömmel, bizonyos legyozhetetlen vagyakozassal 
megyek a karjaid köze. De a feleseged nem leszek, mert a 
szavamat kötöttem le Doegnak. Jehova, segits es adj eröt, 
hogy megtarthassam igeretemet ! 6 most räm gondol, 
engemet var es e'n . . . ? 

Le akarta tepni magät Samson melleröl, de ez nera 
engedte. 

- Te nem szereted Doeget 1 Miert akarsz hat mindes 
aron az öve lenni ? 

- Nem szeretem? - Szeretem? En eddig azt hittem, 
hogy szeretem, es boldog voltam ebben a hirben ; de most 
ugy latom, hogy neked van igazad. De hogy tegedet szeret
nelek, vagy hogy te engemct szeretnel: ez sem lehet. Azt 
mondjak az öreget,b nök: hosszabb id6 kell erre, nem megy 
az olyan hamar. Es mi mi6ta ismerjük egymast? 

- En nem tudom, mit mondanak, hogyan keletkezik, 
gsak azt erzem es tudom, hogy most te vagy nekem 
legdrägabb ezen a vilagon. 

- Igy erzem eo is es azt hiszem, ha nem latlak, 
mindig csak räd fogok gondolm. 

- Legy hat az enyem 1 
- Ne csäbits, mert felek, hogy vegre is megtöröm 

husegi fogadasomat 1 Samson, te olyan különös, csod8.latos 
dolgokat beszelteJ, minöket en soha nem hallottam sem 
Doegt61, sem mäst61; es megis - hiszed-e - mikor ejjelen
kent nem tudtam aludni, ilyesmiröl äbrändoztam hosszasan. 
Te hires ferfi vagy es nagy hos, kinek nevet egesz orszag 
ismeri, dicsötti ; na~y bU;;zkeseg hat egy lanyra, ha te ot 
magadenak kered. Es megis inkäbb szeretnem, - ha meg
hagynal engemet az en egyszerüsegemben, jämbor jegyese111 
oldalän. Imadkoznäm eretted mindennap, hogy a Jehova 
oltalmazzc. eletedet. Es, ha megis - ha Doeg visszaadna 
szavamat hozzad mennek, neked hitvesed lennek s 
megtudhatnäm valaha, hogy mellettem mast szeretsz -
megölnelek. 

E szavak man leszakadt Samson kebleröl es szaladt, 
mintha kergetnek, csak olykor tekintve vissza, häzik6juk 
fele, ahoi mar türelmetlenül värta völegenye. Ennek elmondta 
6szinten az esetet1 kijelentette, hogy immär nem öt szereti, 
hanem Samsont, aki az elebb kezet is rnegkerte. De ha 
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ragaszkodik igeretehez s nem menti fel al6la, a felesege 
lesz , azonban mar most, j6el6re ertesere adja, hogy csak 
testet viszi magäval, mert a lelke rnäsnU marad. Doeg 
szornoru szivvel haUgatta menyasszonya ß~szedet. Felös, 
jämbor termeszetü ember volt es Samson nevenek hallatära, 
•em mert ellenkezni. Felrnentette Delilät igerete al61 s 
<:sendesen, lehajtott fövel kibandukolt Mika hazäb6l. A leäny 
utäna, csakhogy futva es mäs iräny ba ; arra

1 
hol szerelmeset 

hagyta, aki meg ott ällt merön bämult felejük. Egyenest 
az ölebe t ohant. 

- Most mär a tied vagyok 1 Azt tehetsz velem, amit 
akarsz . 

Az ösz Manoah hazät örömzaj verte fel: uj asszonyt 
hoztak bete, feJeseget vitez fia szamära. Az eddig csendes 
lak megelenkült, a szep Delila, mbt valami da!os madär, 
naphosszat csicserget1 es vidäm kedvre der;telt mindenkit 
maga közeleben. 6 Jett az ur egyszerre a hazban, mindenki 
tteki engedelmeskedetc, az ö szavät leste, meg az erös S.äm
son is, akit szelid, edes beszeddel egeszen hatalmäba keritett. 
Jgy tartott 87. evek hosszat, nyugodt boldogsagban es meg
clegcdesbcn folyt az eletük. De egyszer, tiz esztendö mulva 
ugy latta az asszony, hogy az ura mind sürübben, sürübben 
maradoz eJ hazulrol, lcülönöscn este · ölelese sem olyan forr6 
mar es nem olyan szenvedelyes, mint eddig; most meg 
sem cs6kolja, nem keresi többe a tärsa agat, pedig a leg• 
ut6bbi id6kig nem tudtak meglenni egymäs nelkül egy napig 
sem. Ncm kepzelhette az okät, töprengett rajta, el-elsirt ezen 
n szomo1 u vä.ltozäson. Kerdezni nem mcrte, att61 tartott, 
hogy meg jobban magara haragitja ferjet CS remenykedett 
mindig, hätha j6ra fordul minden. 

Egy öszi delutan, szürkület tajon, maga volt megint 
Jakasukban egyedül, aehez, keserü bänatäval. Latogat6 za
varta meg csendesseget, kiben nagy csodälkozasära hajdani 
jegyeset, Doeget ismerte fel. 

- Eljöttem hozzäd, urnöm - sz6lt Doeg - azon 
nap utän tiz esztendövel, melyen elutasitottal engemet ma
gadt61. Ha elfeledtel is, en rad emlekeztem eletem n1inden 
6räjaban es mäig is szeretlek. Nem azert jöttem hozzäd, hogy 
ezt megmondjam neked, hiszen anelkül is jol tudod ; hanem 
arrol akartalak ertes1ten!, hogy akiert te engemet elhagytäl, 

nem szeret többe, hütelen hozzäd es mindennap megcsal. 
Mint a tigris, ugy ugrott fel Delila e beszedre. 
- Nem igaz, hazudsz! Bosszut akarsz allani uramon 
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es rajtam s ezt ilyen nemtelen, arul6 m6don teszed. Tävozz 
innen tüstent 1 

- Nem hazudok, urnöm es bosszut sem akarok 8.llani, 
mert en neked regem megbocsätottam ; de szftnlak, hogy az 
az ember ugy kijätszott tegeJet. Ha nem hiszed, amit mon
dok, kövess engell}et es megmutattam, hogy kivel eli vilagät 
a hös Samson. 

Az asszony egy percig ingadozott, hogy menjell-e, 
ne-e? - de hirtele'1 szeles kendöt dobo!t vallaira s felsz61i
totta az idegent, hogy induljanak. 

- Jojj 1 De ha älnokul rägalmaztad uramat es nem 
tudsz bizonyitani, eleteddel fizetsz. 

- Legyen ugy, amint akarod. MenjUnk 1 
Cz6ra värosäban, ott, hol a mezök f ele hajlik az utca, 

arra vezette Doeg Samson feleseget. ~Iegälltak egy häz 
elc5tt, melynek ablakaiban, szeles cserepekben, szines \ iräg
bokrok voltak elhelyezve. 

- Ime ez az a häz, melyben a te hatalmas urad mu-
1atoz. Holdtölte 6ta minden este idäig kiserem titokban, hogy 
megbizonyosodjam ketsegbevonhatatlanul csalfasägär61. Jer, 
kerüljünk az udvarra, ott megläthatod az ablakon ät, hogy 
kicsoda az, aki helyedbe lepett. Nem isrnered bizonyosan. 
Legszebb leäny az egesz környeken, meg alig elt tizenöt 
tavaszt, neve: Abigäil. De nezz csak oda, most lathatod oket 
a halväny fenyben. Sämson terdein ringatja Abigailt, a 
leänyka pedig odahajtja fejet urad meliere. Nezd, most cs6-
kot is vältanak ! Tudom, edes lehet mind a kettonek ; leg
aläbb olyan edes, mint ami6 keserü neked . . . 

Delila felsziszent, aztän halkan zokogni kezdett. 
- Igaz, igaz, megcsalt ! Es most meg kell öt ölnöm s 

meg is fogom ölni1 mert megfogadtam ezt ak kor, mikor az 
öve lettem. Ha mär nem az enyem, nem szo.bad senkienek 
lennie 1 

Hatl:an, erthetetlenül sz61t, mintha csak önmagahoz 
sz6lt volna. Elindult a kapu feie, de tllvoz6ban meg vissza
f elelt az udvaron äldogäl6 ferfinak: 

- Nem hazudtäl, ember 1 De azert megvetlek es utal
lak, mert gyikossä tetteJ. 

A nOi bosszu tekervenyes utai jarhat:\tlanok. Hiäba is 
indut annak fölkutatäsära közönseges eszszel a f erfi. Mert 
az asszony mindent kesz föläldozni azert, hogv azon, vagy 
erette bosszut 8.lljon. Arul6va lesz, ha szükseges kiszotgäl· 

• 



tatja atyafiait, testvereit, ha ezen az äron celhoz erhet. El
adja testet annak akit gyillöl, akire rä se nezne mäs körill
menyek között, vagy tän cseledeivel dobatnä ki, ha köze 
lednek hozzä; nemzetet, hazajät bocsäjtja Aruba ha segit
seget, tämaszt remel az allrudoz6t61. Es ha egyszer a fize
tes megtörtent, az a demoni vagy, melyet csak piros ver 
hulläsa hUthet le, kielegitest nyer s a megtorläs a maga 
borzaszt6sägä.ban befejezödik: - egyszerre ätalakul a nc5 
egeszen. Mikor latja a romläst, melyet 6 okozott; mikor 
annak bukäsät es halälat, aki szivehez legközelebb ällott, 
aki ränezve az egesz viläg volt maga: - meg1jed munkäja
t61, füjöng, a hajät tepi es ä.tkozza magät, hogy azt meg
cselekedte, söt nem ritkän a maga eletet is utäna dobja 
azenak, akiet kioltotta. 

A filiszteusok vezerei mar többször megkisertettek Deli
lät, hogy ärulja el, miben rejlik Samson 6riäsi ereje. Eddig 
elkergette 6ket, de most hadd jojjenek. !\lost megfogja nion
dani, - igy boszulja meg magät. 

Mezes beszeddel, hizelgö sz6kkal, asszonyi ravi::i~z.c:,ag
gal kivette uräb6l egy ejszaka a nagy tJ kot, 01~\yet ez pe
dig meg senkinek nem mondott. Igy be~~ue et : 

- «Beretva nem volt soha az en ~~jemen, mert Isten
nek szenteltetett ,·agyok, az en anyäm1"Vtk mehetol fogva. 
Ha megnyirettetem eltävozik tölem az e1 eröm es erötlen 
leszek es olyan leszek, mint egy a Wbbi "'l1berek közül>. 

Alomitalt adott neki erre Delila, melytöl ?lelyen elal
vek es hivatä a filiszteusokat, kik levägtäk a hös a~~ haj
zatät, azutän megkötöztek, szemet tüzts vassal kiegettek es 
börtönbe ve ettek. Az asszony oda is elkiserte, nem Jehetel' 
t5Je elvälasztani. Midön a tömlöc hideg földjen hevereszett 
az ereJetöl megfosztott vitez s kinos fäjdalmaban orditott, 
mint a vadällat : a nö, aki neki mindezt a sok szen vedest 
okozta, vizes kendövel borogatta a kiegetett szemgödröket, 
äpolta gyöngegen, odaadässal, egylitt turve a nagy csapäst 
a fogolylyal. Es midön ez megkerdezte, kicsoda volna, azt 
felelce: 

- En vagyok Samson. ltt egyedi.U csak az enyem 
vagy 1 

Sokä szenvedett a börtönben, midon egyszer a fil isz
teusok vezerei, akik együtt mulatänak, «elehivtäk Sämsont 
a' foglyoknak häzokb61, hogy jätsza ek ö elöttök>. Delila ke
zen fogva vezette, s mikor a csarnokba ertek, figyelmeztette 
öt, hogy azon oszlop mellett ällanak, mely az egesz epüle-

-
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tet tartja, a mely telve van most filiszteus förfiakkal es asz
szonyokkal. Samson ket kezre fogta a hatalmas oszlopot, 
rnely recsegni kezdett, amint megrazta - aztän kitörte. 
Amint az epület dolni indult, az asszony ätfogta ura derekAt, 
odasimult a keblere, hogy halva is egymäs mellett legyenek. 

Most mar igazän csak az öve volt egyedül. 

Felelos szerkeszt6 : L6rant Dezsö. 
Szerkesztöseg es kiad6hivatal : Akäcfa-utca 63. 

Kiadja a „jövendö" kiad6hivatala. 
Telefon: ID-34 szam. 

) 

Kerjük a hatralekos elofizetöket, sziveskedje
nek az elöfizetesi penzeket utalvanyon mihamaräbb 

megküldeni. A „j ö v e n d ö" kiad6hivatata. 
-......__ „ 

,THE GRESH/\M" 
eletbiztosi t6-tarsasag Lon.don.. ba.n. 

Magyarorszagi fi6k : Ba D/\rEST 
(a Ferencz j6zsef.ter 5-6. szäm alatt epülö uj palota elkeszülesei~ 

IV., Ferencz J6zsef-rakpart 27. 
1'. tarsasag vagyona 1904. december 31-en... ..• korona 216,505.894 39 
livi bevetel bi1tositasok es kamatb61 1904. evi 

december 31-en .. . . ... ___ .•. _ .•. - __ 32,391.311·51 
Kifizetesek, biztositasi es jaradeki szerzödeselc, 

valamint visszvasarlasok stb. utan a tärsasäg 
feunällasa 6ta (1848) _ ... _ . • ..• _ ... „ 491,748.857·43 

Az 1904. evben a tarsasäg 5114 kötvenyt allitott ki " 39,634.667·79 
vsszeg ertekben. - Prospektusokkal es dijtabläzatokkal, melyek alapjär. 
a tarsasäg kötvenyeket kiallit, tovabba ajanlatokkal dljmentesen szolgAI 
a ma~arorszagi fi6k Budapesten, valamint cnnek Ugynökei az orszag 

minden nagyobb varosaban. 
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LUSER L.-fele TOURISTA-TAPASZ. 

M u.g-ya rorezagl forak t9.r : 

Török Jozset gy6gy~z. Budapest 
KircUy u 12 • ADdri.ssy-ut 26 . 

~1äjpadläs es gyöker oltavolitasa nclkül 8 koronat61 felj ebb. Az attalunlt 
fit c;zitett es :i pansi fogon·osi akadcmia k1:tllit:isän aranyeremmbl es a disz
kereszttel kitüntctelt log:ik ncgyon konnyen mcgszokhat6k es beszedoel 
<1eID.IIUICle nchezseget ncm okozoak. V1deki megrendelesck 12 6ra nlalt 

clkeszillelnek csakis a fogor\"osi iot ~ \ben 

Budapest, Erzsebet-körut 50. sz • 
• 1 RoyaJ-sznlloval szembi?n. 

Fogorvos: LÖFFLER EM IL, Rendcles 9 12-ip:, 3-7-ig. - r~ogtechnikai 
h5nök · GROSS MANN SIMON. Fogad cgesz nao. Päjdalom ntilkfill fo „• 
mtitetek 2 korona. Tartostömesek 3 kor. Rossz es faj6s fogak aranykoro
cavat lesznek ellatva, tovabb:i uj, amcrikai eltävolithatatlan ,ranyhidak 1 evi. 
16tlill:is mellett keszittetoek. - M~rsekelt arak, reszletfizetes mellett ls. 

ff mar SJ ev 6ta dlcseretremelt61ag ismert, s a 71012. sz. 6m. lelrat 
követelmenyelnek teljesen megfelelö 

UJ-VU.li<.>VA.~ a 

arctl'szt1'to' keno"cs szeplö, himlöhely: s.ö~ör, .~ajfoltok, fakadekok, forrosag1 porsenesek, 
orrvörössegek es minden egyeb 

arcviragzäsok eilen, valamint az uj-vukoväri 
1';c.,.._ .... ~~HK n'lnwnf)ß merv az arckenöcscset ·a haszna1at1 

UOII~ ''" 1111 V '" IJ _ n utasitas sze:int alkalmazva, me.c: 
lJß\) .t' " U'-'U. f ..... -..... korosab ... egyenekn~K ls v1ru1o es 

fiatal kinezest kölcsönöz. 

iiJ näiYiZ°gely, r.t kor. 60 ftll . , kisebb 1 kor., szapp:in . 1 kor. Utin1~oktol 
6vakodjunkl Csak KraJcsovics äJW Vukovaron ke!!z1tett koo6cs valod.i. 

Minden tegelyeo. KraJcsovlcs. a keszit6 arckl:pe läthalo. 

Föraktär: Budapest, Kiräly-u. 12., es Andrassy-ut 26 Török Jozsef gyögyszertära. 
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D•le16tt D6lel6tt l hnaJu. 
„ 

1 
~ 1 • onat 1 h 0 'Y a vonatu.1 

„ 
1 il vonat 1 honnan „ 

1 
„ 8. neme -0 -0 neme . 

• 28 6 20 sz:. v. Trient, N.-Kanizsa MS 5 ()() tsizs. { Mil.ria-Radn~ Arad, ~ 
10 6 ~ c Wien. Gr~cz, Sopron Nacyvarad, ehnce 

908 7 00 ß'· v. Szabadka 827 5 20 "· Berlin, Ruttka 
IO'l 7 11) c Ruttka 1707 5 '5 az. v. Stanislau, M.-~ 
908 7 15 u. •. B~ad, Br6d 909 5 45 . Belcrad, Borna·Brod 

{G aleMmir, Nan- G07 6 10 • Brass6, Arad 
CI06 7 26 CY· „, ezeben, Kolozsvar 19 6 15 • Bicske, G~k6nree 

Tövis, M.-Szieet 409 6 85 { Leml>ere, a.ssa. 
ll09 7 85 c Fehring Graz • ~länunaross~ 

40 {Kassa, Lem.bere 11 8 '° " Wien, Triest 402 7 c 
.'1.-Siieet 15()1 7 10 III. y, Brass6, Kolozsrit 

1li08 7 50 as. „. Kaasa 918 7 10 „ Kisk6rös 
318 8 00 c Gödöllö 1803 7 25 „ Graz, Fehri.oc 

00 {Zi&l'lil>, Fiamo Torino, 817 7 25 „ Gödöll6 _ 100'2 8 , IT· v. l{6ma, P6cs, Vinko•c:e 809 7 85 „ Hatvan 
808 8 10 BJ:. v. Arad1 Brus6 501 7 50 ß· •. Bukarest, Bran6 

1008 8 15 c { Z{lara.b, Flwne, 1021 7 50 v. v. {Paks, Adony-P\.llda· 
Pece, Br6d ezabolcs 

408 • s.5 c Mun.kMl8, M..-Szi1et 1905 8 10 u. v. t Flume, Zä~, Brdd. 
2 8 50 IY· v. Hees, G1acz:, Sopron Pecs 

608 9 00 ccol'UST:ir, Brass6, Ma- 1609 8 15 „ <..sorba, Kasaa, s.z:. „, 
am.-Sz11et. Stanl.alau 811 8 45 Hatvan „ 

soe 9 35 c Rutlka, Serl.i.n 1009 8 50 IY· v. { Torino, R6ma, 
9'' lt 15 t.elu. Kiskörös Fiumo, Zaer„ 

609 9 05 U, T. Szolnok 
D•lutan lS 9 10 „ Gy6r 

20 Györ, Wien,Ssombathely 807 9 '5 „ Berlin, Ruttb 8 12 sz. „, 911 9 50 „ Szabadb 310 12 35 „ liatvan,Satora.ljaujbely 27 10 15 „ Nll(Y-Kani.ua, Triel& 320 l 30 
" Gödöllö 

D elutan i80l:I 1 50 Cl· v. Fehzinlb?ru 
912 l 55 liZ. 'f, S•aba 8.-Brod 819 12 10 azv, Gödöll6 6()2.1) 2 00 n . „_ Arad, Bu.kareatl) 801 12 40 '1'1· Berlin, Ruttta 4 2 10 

" 
Wien, Piril 

19 f Wien, Sopro-. '°4 2 15 Kassa, Leml>8JI 7 45 szv. Szom.bathely „ 
20 2 25 u. „, Biceke 

90S t ()() {Konstantini~ . 112 2 :.15 „ Hatvan lfV. Belgrad, B.- J 
&!04 2 85 { Kolouvar T6via 6011) 1 10 Bukaresti), And CJ· 'f. .:ir;abnar-N6med „ 

40 Szolnok: 
1901 J 80 „ GyekenyesKEs~. P6olJ 510 2 

tJZ;, " · 4.01 1 80 Lembere, assa um s 00 gy ••• Pe1.1a, Eaz6k:,Gy6k6nyes 
„ 

{ B.-Brod, BeJertd, 
1 1 '5 „ London, Paris, Wien 

904 s 20 603 1 60 { Tövi.s, .Kolozsv&r, „ KonstanUnipoly „ Szabnar-N6meti lO'l..! 3 2S v. 'f. Paks 1807 2 10 Graz, Fehrinc, BatTUf s ßl) Ruttka, Btrlin „ I04 gy. „, 813 8 JO IZV. Szerenca 16 ' so u. v. Gy6r 821 5 40 Gödö1J6 20 Gisd1Jll4 • 822 5 „ 15 6 85 Gy6r 808 6 35 Ruttka, Berlin . „ 
605 { Brass6, Kolorl'ril, 608 5 45 „ h.olouvar, Braaö 6 40 • Sta.ni&lau, M.-Szlaet a1• 6 25 „ Hatvan 907 8 55 BeJfuid• Brod 91, 85 Kis-.Kör61 . 6 " 805 7 00 Ber in, Rutb., 8MnDOf { Zi:!ral>, Fiume, 

„ 
1004 6 50 IY· "· 8 7 10 IITV· Wien, Graz 

05 
R6ma, Tormo 805 7 20 szv. Brass6, Arad 1106 7 II. y, M.-Siiiet, !:>tanillau 

{ Fiume, Zaplb, Brodl 22 7 25 „ Rfc:!>ke, Tries1 1007 7 55 „ 
Peca 82' 8 25 
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~Torino, R6ma, B'bua~ 
50J 9 15 1 Kolozsvar, 1001 9 05 fYY· ZiF&b, Vin.kovce. P6 ey. v. Bukarest, Stanislau 803 9 10 • Berlin, Rultb. · 
'°8 9 40 U. V. !Lemberg, Kasfa, 9 9 so an. 'Vi"n. Gra.z 

-'9 
htäraxnarossziget 

603 9 }!I( ll"· r t l't&gySZ:tu--. - ' •v&r 
1804 Q „ Fehrinir. Graz; Marrunarossziget . 608 10 00 „ nrao, J:Jra-16 1801 9 50 „ Gru, Fehrinc 
910 10 10 {Belgrad, Esz6k, •ns 10 00 {Lemberg, Kuea 

n Bosna-Brod .., " Maramaros~l 
12 lG SO „ Wien. Paris 905 10 00 „ Szabadka 
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A SZEPSEG TITKA. 
V•gy~~zon j61, me..t itt a tel 1 

Eredeti le-veleli: hitel•• mt.aolata : 
Egy lembergi taruirne irja: A7. 

ujsagban hirdetett csodadolgoknak 
nom hittem soha es a Diana-crem!l 
s Diana-szappant is csak azert 
rendeltem meg, merl tö bb oldalr61 
azt iilli'tott8.k, hogy ezek a legjobb 
borapol6- es szepitoszerek. Most 
miir tapasztalatbol mondhalom, 
hogy ezek az :illitasok igazak es 
igyekszem en is tovabb terjeszeni 
holgyismoroseim között. Egyelore 
csak 2 tegely Diaoa-cremet es 1 drb. 
Diann-szap. kerck postafordultaval. 

Egy parlsi gy6gyszeresz leii.nya 
irja: A minden oldalr61 ajanlott 
Di11na-azepitoszorokkel tettem egy 
probat s mondhatom, hogy többet 
er llZ ÖSSZCS francill szepitÖszerek• 
ncl. Legyen szives intezkedni, hogy 
ogy pärisi gy6gyszertlirbno :illan
doan megkaphassuk, mert igy sokba 
jön a szällitas. Most kerek ket sziiru 
Diaoa-arccremet, ket Oil\lla-!'zarpant 
es harom Diann-pudert. 

Egy 17 1hros bakfis lovele: No
veremtol lopum egy kls Dlata
parfümöt, de nz olyan vnlami kü
lönös j6 volt. hogy az egesz kis 
varosunk')an csak az eo illatonuol 
beszelnek. Lcgyen szives megirni, 
hogy a Diaoa-szappan es Dinna
crem is ilyen finom dolog-e? 

Egy kassai lirbölgy irja: Sem.mit 
Se tartottom :lZ ÖSSZGS szepitosze
rekrol nddig, mig meg oem probat
tam a Diann-cremet es Dian.a-szap
pant. Tessek uttinvetellol 3-3 ada
got küldcni. 

Uri hölgyeknel rendes szokas. 
hogy mielött szinhazba, bilba vngy 
egy se iira menoek, eloveszik a 
cDiana-szappanb - mely tiszta 
epe es parfüm - es azzal meg
mossak az arcukat, kezüket. Azutan 
a sz:iraz es nappal is hasznälhato 
•Diao:i.-cremmeb gyöngen bekenik 
magukat, melyre jön a cDiana
hölgypor>. Minden dobozhoz mar 
a szarvasbör is hozz:i van csoma
golva. Ily borapolas mellett nem 
csodu, hogy a fovarosi es a videkl 
oagyvarosi hölgyek feltünest kelte-
nek szepsegükkel, finom, tiszta s Egy kolozsvari 45 eves urino 
szeplotlen nrcborükkel es gyönged, irja · 16 eves korom 6ta hasznälok 
puha, barsonyszerü kezeikkel. - arcken6csöket es sznppanokal, de 
Ezek a Diana-szepitoszerek arr61 hatäsat soha ncm vettem eszre oly 
nevezatesek a bölgyek elott, bogy rövid ido alatt (cgy het) mint a 
l\ZOknak haszoalatiit nem lebet fel- Diana-arccremnek es Diana-szap-
ismerni az arcon s epen ezert va- pannak. Oly üde. friss, tiszta a.rcot 
sdroljak ma mir az egesz vilagon kaptam, hogy mindenki megbämul 
ismeretes Diana-szepitöszMeket. az6ta. 

Egy tegely DIANA-CRt!M (ejjel haszniilhatö zsiros crem) 76 krajcar, 
DIANA-SZAPPAN 76 kr., DIANA-PARFUM {originilis nagy üveg) 6 K. 
DIANA-PUDER 3 szinben (szarvas borrel) 76 kr., egy tegely DIANA-

PIROSIT6 6 korona. Egy üyeg DIANA-HAJSZESZ 4 korona. 
Központi föraktar, honoan a szillibis napoota titolrtartas mellett törtenik 

utanvetellel : 

E.renyi Bela Diana-gy6gyszertara 
Budapeat..' KaPolv-köPut & . az. 

•Globus" roW.nt~zet c~ ldad6vällalat rt11z,·.-tars!!.!:ßg ayomt>.ss. ~odape!!!ten. 
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HUNGARIA „ 
N/\GYSZnLLODtt yöPyöril fekv~sel a 

Duna partjan, re
mck ki 1 a tassa1 a 

kiralyi palotara, a budai 
hegyekre es a Dunara. 
~~ A jelenkor minden 
kenyelmevel berendezve 
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1 KUIQn lakoszt61yok 

filrd6s:tobakkal 

ft l Avehaz teljesen 
ujonnan bereodezve 

BURGER J. K/\ROLY 
hrnzgat6. 

FON OIERE PESTl. DIZTosrrö JJITEZET. Öm:t! bhtasmk•k: 
s1 mllll6 kor. Kur.ponti lrodA: BUDAPESTl?N, S11s·utca 10 

Bidosit: tcsU balcset cl.len, u embCJ litctöni, tllz·, J~· 6s 1&1.ällltmflnykiiroll clltsn. 

h& ÖSZÜI a haja sffLLß.ViZET 
mely nem fest, hanem a haj eredetl szlnöt adja vlasz:a. , , 

Kaphato egyedUI ZOL T .AB BELi gyogyszerlariban. 
0 csäsz.är b klrilyl fens6ge Jöuef föherczeg udvut sdllltöja. 
Bu11apcst, V„ ker., Szab„d•ag•ter, S6tat6r-utcza sarok • 

.- Egy üveg Ara 2 korona. ..._ 

TÖ RLEY lroda: BUDAPEST, VIII., Eszterhäzy-utca 22. sz. 
PEZSOÖOY AR Pincek: BUDAfOK (Promontor). - ... 

E adunk es vesziink 
alkalmi An·er~eken es beraktärozott urasÄgi butorokat, 
ugymint telJes lakberendezeseket, ang<>I b6r-butoroks:i.t, 
mah~goni- es 1 ezbutorokat, perzsa- es smyrna-sz6nye
geket, függönyöket, olajfestmenyeket, antiq11e t.argyo.kat, 

gäz- es villamos-csillärokat. 

Grosz 5a.ndor lis Tsa Bndap~st. 6v~r-a. 2. 1. m 
\j (K1r41~·blca sarMn. 
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Negycdik evfolyam. Budapest, januär 14 Harrnadik szam 

Jövendö 
irodalmi es politikai ujsag 

A p6tad6. 

A nemzeti kllzdelemnek uj rug6 kell. A föispänok ki
nevezese, az egboltot hasogat6 lelkesedes, az önkentes ad6k 
es ujoncok beszolgaltatasanak megtagadasa: mind nem eleg 
hathat6s eszközök a törvenytipr6 es alko!manyellenes kor
many eilen. Friss es minden eddiginel hasznosabb reme
diumra van szUks~g, egy uj fegyverre, amely mind az eddi
giekncl sulyosabb sebet üssön az atkozott ellenfelen. S ezt a 
felelmctes fegyvert a koalici6 urai, a megyek harcos vezerei 
immär nicg is talaltak. Szinte el sem lchet talalni olyan cgy
szc1 U : - ncm egyeb az, mint egy kis p6tad6 1 

A p6tad6, mint neve ·s mutatja, az ad6nak egy formaja. 
Ama szofgaltatasok soraba tartozik tchat, amelyek teljesiteset 
a nemzetet teljhatalommal dirigal6 ellenkormany, a vezcrl6-
bizottsag a polgaroknak oly szigoruan megtiltotta. A sz6ban 
forg6 p6tad6 azonban egeszen masfajtaju, mint azok az anyagi 
szolgaltatasok, amelyektöl a vezerlö-bizottsag hatalmi szava 
az allamot megfoszt a. Ez a csekely, mindössze az allami 
ad6 t O szazalekat kitevö összeg nem a kormanyzat rendes 
mcnetenck biztositasara, nem a nelkUlözhetetlen allami szük
seglet fenntartasara, nem a közigazgatas, oktatas, közlekedes
Ugy tömerdck költsegenek fedezesere van szanva. Öh korant
scm ! Hiszcn ex-lex van, folyik a fenseges nemzeti küzdelem : 
- s ennelfogva a polgar legmagasztosabb feladata, hogy az 

fl 
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allam kormanyzasanak rendes menetet Iehctetlenne tegye. A 
törvenyhozas ket egyenjogu faktora, a kiraly es orszaggyüles 
között nezetelteres van : mi sem termeszetesebb tehat, mint
hogy mindnyajunk szent kötelessege, hogy anarchiat tercmt~ 

silnk, minthogy csödbe kergessük az allamot, amelynek j6h~te, 
szerveinek normatis es megbithat6 müködese pedig valameny
nyiünknek egyik legföbb erdeke 

Ez azonban, az ugynevezett nemzeti küzdelem jelen 
stadiumaban reg tulhaladott allaspont. Ismeteljlik, a rnost 
sz6ban forg6 p6tad6nak semm i köze az allamhoz vagy kiraly
hoz. Egeszen mas ennek a rendeltetese. Ezt nemcsak, hogy 
nem tilos befizetni, hanem ellenkezöleg : elengedhetetlen ha
zafias kötelesseg. Az a csekely tiz szäzalekos uj adöteher, 
amelynek kiizzadasat a vezerlö-bizottsag, tovabba a värme-
1'7.>'ek j61eti b1zottsaga - eltikön a pestmegyeivel - nemcsak 
kegyesen engedelyezik, hanem a legsul) osabb hazaärulas 
anathemäjanak terhe alatt egyenesen a legszigorubban meg
követelik, a tisztviselök fizetesenek a fedezesere fog szolgalni. 
Celja, hogy azok a tisztviselök, ak1ket a barbar es cmbertelen 
kormany allasa1kt6l, azert a csekelysegert, mert felebbval6ik 
parancsainak nem engedelmeskednek, mert egesz maguktar
tasäval jelentösen hozzäjarulnak ah hoz, hogy a közigazga
täsban es kormanyzasban a legsulyosabb zavarok következ-

1 zenek be, semmifele anyagi karosodast ne szenvedjenek, hogy 
illetmenyeiket azok teljes összegcben megkapjak. 

Szöljunk azonban komolyan ehhez a kenyes es erdekes 
Hgyhöz. Sz6 sincs r6la : ci. koalici6nak joga van hozzä, hogy 
a hozzä hü tisztviselök anyagi kartalanitftsar61, bizonyos, a 
törvenybe nem ütközö formäk között gondoskodjek. A kor
many - noha a gyüjtesek ellenörzesere es esetleg betiltasara 
is törvenyadta joga van, igen llberalis m6don szemet hunyt 
az e celra szolgal6 önkenytes adomftnyok összeszedese elött 
Törtentek is ily adomanyok Akadt, aki - annal is inkäbb, 
mert a legtöbb helyen az illetö törvenyhat6sagok a visszate
rites irant is garanciat vällaltak - ötven, söt szazezer koro
nas összegeket is felajanlott. 

Azonban ugy latszik, hogy a langot6 hazafi~s felbuz-



du!As csak igton gyeren pattantotta fel a koaJiciö magna
sainak, valamint egyeb urainak gondosan elzart Wcrtheim
szckrenyet. A felajanlott összegek ugyanis, amint az Usszes 
jclck mutatjak, meg a megyei alapokkal egyntt sem voltak 
elt'.gsegcsek arra, hogy belölilk a tiszlviselök kartalanitasara 
sznksegcs öss7.eg kikerliljön. 

Mit tesznek tehat ebben a szorult helyzetben a dicsö 
scges vezerek, a nagynevil magnasok es egyeb urasagok? 
A valasz. igen egvszerii s mar ismeriUk is. Elörantjak a mar 
többszl>r emtrtett p6tad6t es rajong6, tt.'ilhabz6 hazafias lelke
sedessel r6jjak In a varmegyek közönsegere Pestmegyeben 
mar megtettek tiz szazalek erejeig es kets~gtelen, hogy a 
s:cp pelda fölött~bb sUrün fog követökre akadni. 

Nohjt, mondjuk ki nyfüan es egyenesen; ez az eljaras 
a legcsufosahb es legbotranyosabb nepbolonditasnäl nem 
egyeb. Jgaz, annak a penznek, ami most az uraknak a tör
venyes rend felforgatasära iranyul6 munkajukhoz szükseges. 
egeszen mindegy, hogy honn'1n kerlil elö. De felhaborit6 
e~ megdöbbentö, hogy az egesz cechet mindig es minden· 
kepen a polgarsagga1, a neppet akarjäk megfizettetni : azzal 
a neppe!, amely, mig ök sz6nokolnak es handabandaznak, 
cgyedül erezi a törvenyenkivilli allapot egcsz sulyat, annak 
m :nden nyomorat es szcnvedesct, amelynek üzletei tönkre
mennek1 gazdasag1 elete pang, amely nem kaphat altalanos 
valas zt6i jogot, nem juthat az Udvös szocialpolitikai refor
mok egesz sorähoz, s amelynek fiait, a p6ttartalekosokat 
elszakitva a csaladjaikt61, az allam vedelmenek parancsol6 
erdekeben be kell hurcolni rendkivüli katonai szolgalatra. 

Hogyan, hat annyi fenyesnevü magnas, elökel6 nagy
birtokos, megszamlalhatatlan ezer holdak es milli6k urai, 
nem kepesek azt a kis aldozatot meghozni. amivel a tiszt
viselök fizetesenek fedezese jar? Az Andrassyaknak, Karolyiak
nak, Zichyeknek, Eszterhazyaknak, Dessewffyeknek, Appo
nyiaknak, stb. p6tad6ra van szüksegük? !-liszen a befizetett 
p6tad6 megteritesevel, illetöleg beszamitasaval kecsegtetik a 
nepet. Hat nekik nincs m6djukban ezt az amugy is megte
rülö összeget elölegezni? Vagy meg mindig jarja a regi ne-
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mesi insurrekci6k ismert jeJszava: ~ Vitam et sanguinem, 
red avenam nou" ! 

Azonban most az elet es a ver feläldozasar6l nincs 
sz6, csupan csak arr61, hogy a magnas urak kisse megnyis
sak am a tarcaJukat. De ki tenne ily felesleges bolondot ? Ök 
megelegszenek azzal, hogy larmaznak a megyegyüleseken, 
hogy közel menjenek a szuronyokhoz s latva azt, hogy azok
nak a hegye csa kugyan ki van köszörülve, szepen vissza
vonuljanak. De el kell ismerni, a tisztviselökt61 sem kivan
jak, hogy martirkodjanak. Csak hadd martirkodjek a nep 
maga, amelynek häta eleg szeles hozza, hogy a p6tad6 is 
elferjen rajta . . -

Csuf komedia ez kegyelmes, melt6sägos es nagysägos 
urak, amelyben vannak felültetök es felültettek Mi legalabb 
az olyan nemzeti kHzdelmet, amelynek intezöi az elsö cse
kely anyagi äldozatt61 visszarettenek, komolynak nem lathat
juk: s meg vagyunk gyözödve, hogy az ilyen jelek utän 
nagyon hamarosan meg fogja lätni annak fonäk, torz t!s 
1ator voltät a felrevezetett n_emzet is. 

P a t t a n t y u s. 

BA.NO ÜR BOJKOTTJA. A tud6sitäsokban, amelyek 

Särosvärmegye legut6bbi közgyüleseröl a koalici6s Japokban 

napvilägot lättak, egy dörgedelmes sz6noklat olvashato. A 

sz6noklat Bornemissza Adämnak, a värmegye uj föispänjänak 

kinevezeserö1 sz61t, tartotta pedig B ä n 6 Jozsef, es. es kir. 

kamaräs, volt orszäggyülesi kepviselo, a kepviselöhäz volt 

alelnöke, Särosmegye elökelö bizottsagi tagja. A nyolcvanket 

esztendos öreg ur fulminäns sz6noklatäb9.n a leghevesebben 

kelt ki a hazaärul6 megyefönök, a törven}telen es alkotmany

ellenes kormany szolgalelkü közege ellen. Beszedeben nem„ 

csak az uj megycf önök installäläsa eilen tiltakozott, hanem 

a legnagyobb vehemenciäval követe'te annak szemelye ellen 
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a n1goru, kimeletlen tarsadalmi bojkottot is. Szerinte scn

kinek Sem szabad a hazaärul6val sz6ba allani, vcle erint

keini, neki fuvart, elelt, italt, vagy bkäst adni. Vesszcn ehen, 

pusztuljon el az ut szelen, elriaszt6 es visszarettentO peldaul. 

Az ilyen Jängol6 sz6noklatokt61 persze hcvesebben 

dobban fel a koalici6s sziv. Am a sz6noklatnak egy kis bibije 

is van. Tudomasunk szerint ugyanis Bän6 J6zscf urnak, a 

tüzes szavu sz6noknak a sajat edes fia is ugyanabba a bunbe 

esett, amelyeket oly könyörtelenül hany Borncmissza Adam 

szemere, ugyanis megbizatäst vallalt a törvenytipr6, alkotmany

ellenes kormänyt61. Bän6 Ivan urat ugyanis ez a kormäny 

epp a közelmult napoh ban nevezte ki Bärtfa szekhelylyel, tehät 

~ppen a \ anuegye területere, a hatän endorseg knpitanyäva. 

ldösebb Bän6 urnflk tehat kar volt Bornemisszaig färadni. 

l\legkczdheHe volna a bojkottot sajät csaladjäban, füin, Bän6 

Ivan uron. Vagy a koalici6s erköks szerint a szigoru elvek 

csak akkor ervenyesek, ha idegenekröl van sz6, ha azok 

alkalmazasa kärral nem jär ? Bän6 l van elvällalt egy tisztes-

5eges hivatalt, - ugyanezt tette Bornemissza Adam is . .Miert 

van Ban6 J6zsef umak a kettöre oly annyira killönbözö 

merteke ? Vagy a bojkott sujtja a sajät fiät is ? Kivancsian 

varjuk erre a kerdesre a valaszt. 



Hirlapforrsdalom. 
jegyzetek a roman kerdeshez. 

A nem komoly polilikusok szeretik a hamis pälhoszt 
es a politikai mesek gyärtasät. Bämulatos rossz izlessel sokkal 
meghat6bbnak taläljak a kepzelt elnyomasr61 es a kepzelt 
forrada1omr61 sz616 remmeseket, mint azt a Iätvanyt, mel) et 
az erejeben folyton növekvö i\fagyarorszag nyujt s azt a 
politikai lovagiassägot, melyet a magyar ällam fölbujtott 
nemzetisegeivel szemben tanusit. A napokban remhirek järt~k 
be a magyarorszägi laprengeteget, amelyek vesztj6sl6an hir
dettek, hogy nemsokara megkondulnak a havasi templomok 
harangjai es megismetlodnek a domnule H6ra verfürdoi. 
Komoly po!itikusok figyelmeztettek a kormänyt a közelgö 
veszedelemre. De ezeknek a komoly politikusoknak fogalmuk 
sincs arr61, hogy a romän larma mögött mily keves kulturerö 
van, mely vegzetesse valhatnek Magyarorszäg fejlodesere. 
Es amiröl a magyar allameszme tollforgat6 örei nem tudnak, 
azzal tisztäban van a roman izgatas1 mely nem is a fejlodes 
rendes meneteben biz1k1 amely rea nezve eppenseggel nem 
kecsP-gtetö, hanem minden remenyet egy beall6 nagy eur6pai 
katasztr6fäba helyezi, amikor a mai politikai ertekek es 
erdeke~ helyebe reäjok nezve kedvezöbbek kerülnek. A roman 
mozgalom az euröpai politika szempontjäb61 ezidoszcrint 
ketsegkivm integral6 resze a keleti kerdesnek, mely c.;ak 
akkor kerül le majd a napirendröl, ha amaz is meg lesz 
oldva. A bukaresti roman liga, amely annak idejen az erdelyi 
romanok elnyomatäsat tüzte ki celjäul, egy nagy politikai 
humbug szolgalatäba szegödött, mert celja tulajdonkeppen a 
romän egyseg megteremtese a mai rorr:än kiralysäg vezetese 
alatt. Az is csak a laikusokat tevesztheti meg, hogy a liga 
politikäja ellentetes a hivatalos romän politikaval ; ez a 
harmas szövetseg baratja, amaz a franciäval es orosszal 

, 
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kacerkod1k. A liga ugyis c.sak egy nagy eur6pai häboru 
cshet6segeben remel s ez a kettös politika felette alkalmas 
ru-ra, hogy roman kerdest minden veletlen baleset ellrn 
biztositsa. A romnn Hga igy va banque politiknt jätszik, 
melynek eshetösegeit azonban, amennyire lchet, elöre bizto
s1tani szeretne magänak. A romlmok tisztan S7 läv befolyas 
~Iatt ällanak, ami latinsägukat illeti, arra nezve eieg, ha 
megjegyezzük, hogy a nemzet fogalmät nem pusztaa egy 
különben is ketes grammatika, hanem a törteneti kapcsol.it 
s a culturai egyseg ällapitja meg, e reszbe11 pedig a romanok 
\ alläs, politika es m(iveltseg tekinteteben megszüntek latinok 
lenni. Ezzel szemb~n grammaticajuk mit sem nyom a latban, 
hazugsägokra es ferdilesekre alapitott törteneti joguk egyenlo 
a semmivel s teljesen mäsodrendüve valik a kerdes, \·ajjon a 
Balkän-felszigetröl, vagy Dacziab61 szarmaznak-e. Killönben a 
romin egyseg kerdese is egeszen uj keietü s nincs mögötte 
semmifele törteneti mult, amely az eur6pai viszonyok välto
zäsaval a legkülönbözöbb transformati6kon megy keresztül. 
Ezeket a strategiai fordulatokat a legklasszikusabb politikai 
mmoralitäs ijellemzi es a romän mozgalom eppen ezen 
kameleonszerü tulajdonsäganäl fogva az erdelyi romän kerdes 
:r.em pusztän a magyaro!< es romänok faji kerdese, mögötle 
nagy eur6pai problema rejlik, mely nemcsak bennünket 
l:rdekel. 

A romänok követelese nälunk Magyarorszägon nemcsal< 
a dualizmust tämadja meg, hanem egy elsörendü konzervall v 
eur6pai erdeket is veszelyeztet : Ausztria-Magyarorszäg erejec 
es hatalmät. S csakugyan a romän intelli~encia magyar
gyülöletenek oka elsö sorban politikai: a däk6roman äbrand1 

mely Magyar0rszag meggyöngit~sere tör. Ez a fanatizmus 
engeszteföetetlenne teszi a romanokat s megteremtene a 
magyargyülöletet, ha tarsadalmi okok nem is szitanäk az 
ellentetet. A dakoromanismusnak faji jellege van, nem pedig 
osztatyjellege, val6jaban nem tärsadalmi kerdes, hanem 
politikai. ltt ahidalhatgtlan ellentet van a magyarok es a 
ro:nanok közt ; a magyar ezen semm.i tärsadalmi közeledessel 
nemsegithet, killönben nem a magyar közeposztäly utasitja többe 



vissza a romän intelligent1ät, hanem ez am.,,zt: i t t c s a k 
cgy m6dja van a kibekülesnek: a romän 
t u l z 6 k n a k f ö 1 k e 11 a d n i o k a t e r ü l e t i k ü 1 ö n
a l l ä s g 0 n d 0 1.a t ä t i s. 

l\li több joggal alkalmazhatjuk a. romänok ellen 
Schmerlingnek ellenünk intezett mondäsät: «mi värhatunk», 
mert minden kultur-elöny a mi reszünkön van, mert a ro
mänok követelesei es serelmei kizär6lag faji fanatizmusb61 
täplälkoznänak, de a tenylcges viszonyokban semrni gyökerük 
nincsen. \' a16ban az erdel} i rornänok autonomiäja nem je
lentene egyebet, minthogy 56°/o oläh az elnyomott fajok 
szinvonalara sülyesztene 44°/o magyart es szäszt, kiknek 
kuturäja a romännäl sokkal inagasabban all. Ep igy vagyunk 
az ugyne\.·ezett romän nyelvterülete1{kel. A värosokban min
denütt eros magyarsag es nernetseg all szemben a romän
saggal s Fogaras es Hunyad megyet leszämitva a többi vär
megyeben a romänsäg lejebb-lejebb szäll egeszen 33-ig . 
.::) ezt a keptelen s mester.segesen csinalt romän hegemoniät 
semmi intensiv cultura. nem tämogathatnä A romänok pas
sivitäsa az alkotmänyon belül mäs szinezetet nyer, melylyel 
a märtiromsäg koszorujära pälyazna c Europa elött, hogy 
gyöngesegükct takarhassäk. Az az ideges felelem pedig, 
amely a fentemlitett Japrengeteget a romän forrongäs hirere 
ellepte, megbocsäjthatatlan naivitäsra mutat, mcrt ez a veszely 
legfeljebb fizikai lehet, de ctt6l sem kell felni addig, amig 
csendürszurony äll a magyar ällarn vedclmere. 

EGY KIRAL YI KITÜNTETESRÖL. A magyar hir
Iapiras egy erdemes munkasät erte nemreg1ben a kirälyi el
ismeres. Bar ä t Armint,. a «Tcmesvärer Zeitung volt szer
kesztöjet, a miniszterelnöksegi snjt6iroda tagJat, 6 felsege a 

kirälyi tanäcsos»· i cimmel tüntette ki. Barat Arm in publi
cistikai muködesevel alaposan räszolgalr a kirälyi kegyre, 
mel} et az egesz magyar ujsäg1r6i kar osztatlan örömmel fo
gadott, bizonysä.gaul annak, hogy legfclsöbb helyen a hiva
tali erdemek mellett a szellem munkäjat is kezdik honorälni. 

• t 
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A nemreg dhunj t lrvingrol bes7clik, hogy nem sajat rnagäc1 t 
volc büszke raiti mClt6sägarn, hancm , mcrt n melt6sag ndo· 
mänyozasabnn annak a tnrsadalmi oc;;;tnlynak clismereset 
Uuta, amcly Shakespeare koräba„ egyrnngban allott a lova
szok kasztjaval. A" a hiresse vnlt szcllcmtelcn bismarckiäda, 
nmC'ly oly kcgyctlcn ign?.sägtalansagg Jl sujtotta Europa szcl
lcmi elitejet, a sa1t6 munkäsalnak kfüelebb val6 megismcr~
sc\'cl hitelet 'csztctte ugynn, es ez a Bismar('k feie «pälya
t~\ esztes. csak akkor lenne igazsägos, ha a vaskancellat azt 
akarta volna monc.hni, hog) ugyanannri tehctseggel, tudassr.l 
es munlrnkedvvcl mas pälj un az 1r6toll sok közkatonnja es 
tilbornoka talan nagyobb eredmcnyckct tudott volna elem i 
es tobb ehsmeresscl talnlkozott volna, mint a hirlapiräs idcg
öll5 robotjäba'1. 

Barät Armin nagy erdemeket szerzett pä.lyajän a mn
gyar allameszme vedehnc körül, mcrt olyan exponßlt videken 
es olyan idöben müködött, midön igazßn nagvtudästt, erös 
judiciumu tollforgntokrn volt szüksegc a hirlapiroJalomn'lk a 
nemzetisegi küzdelmck lcveresere. \' ezercikkeit eles politikui 
lätas, higgadtsäg es nz az clökelo hang jellcmz1, amely mintha 
kiveszoben lenne a meg) ar ujsägirasban, talän a jelenbcn 
nag~ on is f elkavart politikai partszenvcdelyek miau. l\.1mden
kor SZlVCSen allott {1 közügy SZO)gßlAlaban, akar rr,(heszct, 
ak u j6tökonysägi mozgalmat ke11ett tnmogatnia . 

.\ tärsasagban szeretetremelt6säga es szellemesse;;e köz
kcuveltte tettek, megkülörr.böztetett modorät pedig megirigycl
hetne m·nden d'.plomata. 

Egy voll munkatärsät61 hallottam a következö anek
dotat, amely bohem kedelyet jellemzi : Barät Armin mindig 
sokat adott lapja j61ertesliltsegere. Eg} szer a <soros» reporter 
egy szenzaci6s hirt közölt, amel} et azonban masnap meg
cäfoltak. 

- Kedves barätom, nem tliröm, hogy ön h a s b 6 1 
irjon, - mondta szigoru hangon a munkatärsnak. - Ezert 
különben egy filler honorariumot sem fizetek. 

- De szerkesztö ur, c~ak nem k1vänja, hogy a 1 e v e
g ö b 6 l irjak, vagott vissza a szellemes munkatars. 

Barat Armin arca felderült es kiflzette a hirlapikacsa 
honoräriumat. 

Ujsägir6i es publicisztikai kepessegeit a magyar kor
many is elismerte, midön meghivta a miniszterelnöki sajco
iroJäba, ahoi a rendelkezesere äl16 szeles munkakör betöl
tesevel toväbbra is csak hasznära lesz a közügynek. 

,/ 
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Erkölcsös mes~k. 
Irta Nadas Silndor. 

Az önallö tehen. 
Egy videki fiata\ tehen sok evi kinl6däs utan elhatä

rozta, hogy megszökik a gazdäjat61 es öna116sitja magtit. 
Ejszaka elbucsuzott az istäl16beli szomszedait61, a lovakt6l, 
ökröktol, felült a szemelyvonatra es reggel nyolc öra tiz 
perckor megerkezett Budnpestre. Delel6tt egy ravasz hordär 
kisereteben vegigbamulta a föväros ncvezetessegeit, delutän 
härom 6rakor pedig elment a központi tejcsarnokba es he· 
Jyet vältott a többi tejärus között. 

A fiatal tehen megjelenese nagy szenzäci6t okozott a 
csarnokban. Az emberek, metöleg az asszonyok val6saggal 
megostromoltäk egy-egy Jiter tejert. A tehen peclig büszken, 
majdnem gogösen szolgalta ki vevoit. Az egesz pünkösdi 
kirälysag azonban nem tartott sokäig. A tehen nehäny het 
mulva a csamok kofäi es üzletesei között annyira kiraffinä
J6dott, hogy nehany h6nap mulva mär harminc korona penz
püntetesre iteltel< - t e j h am i s i t a s er t. 

A roka es a gölya. 
Derek barätunk, a tisztes g6lya hosszas megfontotas 

utän elhatärozta, hogy meglätogatja regi kollegäjat a r6kat. 
Tervet azonban nem vihette kereszttil, a r6ka kiüzente odu
Jäb61, hogy nem fogadhatja. A g6lya megnyult csorrel tävo
zou es alig ert. haza, levelet talält az ir6asztalän. A levelet 
a r6ka irta es következökepp hangzott : 

Kedves g61ya mester, 
ne vegye rossz neven, hogy ma delutan nem fogaJ

tam. Nekem mär felnOit lanyaim vannak es be kell valfa
nom kisse kellemetlen az ön vizitje. Tisztes hazamnak 
arthatnanak az ön lätogatasai, epp ezert kerem felejtsen eL 
stb. stb, 



Fragmentumok. 
-----------------------

Serao Mathildnek van egy novellaja, a melyben az egesz 
tragediät egy elrongyollott levelb6J kell kihüvelyezni. Ez jutott 
eszembe, amikor Sylvester estejen, a saros, lucskos aszfalton 
n~häny papirlapot talältarn. Lev.elek voltak ezek is. Tulaj
donosaik bizon) ära gyorsao elolvastak, aztan felredobtak. 
~ mulatni, sz6rnkozni sietö emberek atgazoltak rajtuk, -
särba tapostäk, mintahogy särba gazolja az elet a nagyon 
trzekeny sziveket is. Az elsö level keresz.tbe at is volt 
hAsitva. Aljäb61 is hianyzott egy d~rabka. Epen az alairäs. 
Fent is leteptek a megsz6lüiist. 

- - - - es nem is irok többe, mert nem akarom un
tatni. Hiszen be kell ösmernem, egy ember, akit megszün
tünk szeretni csak unalmunkra lehet mar. lgaz, kisse fölös
Jeges luxus talan jätekszernek egy ember, aki vegre is 
drtigäbb mint valami szalon-csecsebecse, ami ideig-6raig 
sz6rakoztat. De elvegre ... aki megengedheti maganak az 
efele luxust - tegye. Igaz, mas sorsot älmodtam egyszer -
de istenem, ba~..;ak es dorek a mi älmaink. Mindenek f elett 
azt hittem, szive is van maganak, de hiszen csal6dni is 
közös sors a veges földi eletben . . . 

Ma Sylvester-esteje van. Egyedül illök szobämban es 
emlekezem. Mire? Ki tudna azt mind apr6ra elmondani. 
\' annak fäjdalmak, a mire szavakat nem talalunk. Csapäsok, 
amelyek szivünket összezuzzäk - es a melyeket, mint egy 
läthatatlan sebet, holtig kell viselnünk. Egö kunnyek, amelyek 
lelkünkre hullnak es nem engednek többe mosolyogni -
soha. Gondoltam talän gyermekkoromra, m;kor otthon, az 
6don falusi hazban punchot kaptunk es nevelönk kisertetes 
t-örteneteket meselt. A park lombtalan agai suhogtak a teli 
szelben s h6pelyhek csap6dtak az ablakokra ... Vagy talan 
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siheder eveimre - mikor vig, mulat6 pajtäsok, könnyuveni 
asszonyokkal älltuk körül a bowle-t ... VOlegenysegem 
Sylvesterere . . . oh . . . de nem, nem leszek szentimen
tälis. Ez magänak türhetetlen ma mar . . . me1 t maga szeret 
·engem immar, csupän en szeretem meg maga.t . . . Nem 
fogom emJekeztetni erre a Sylvester estere - sem näszunk 
ejszakäjara a pusztai hazban . . . .Mikor hullt a h6 lagyan, 
lägyabban a barsonynäl es ellepte a kert r6zsafäit .. . 
A szobäban egyre hamvadoz6bb lett a szenelo Jängja .. . 
Ne ha meg ki-kilobbant egy sziporkäz6 f6nykeve, mintha 
karcsu, törekeny tüz-liliomok arnyai täncoltak volna a kar
piton . . . ellobbant az utols6 zsaratnok is. - - Csak a 
h6 ättetsz6en feher es a hold kekesen vilagl6 csillama vonta 
meg derengesbe a szobät . . . Irjam toväbb . . . Miert ? 
Maga elfelejtette mär annak az ejszakänak minden lazongö 
gyönyöret, verforral6 üdvösseget. - En pedig minek szak
gassam nyomorult, vonagl6 szivem nyilt sebeit . . . Hiszen 
en ugyis älomjär6ja, 6rültje vagyok ennek a vegzetes erze
lemnek. A soha nem nyugv6 einlekezes ugyis v~rcse kar
mokkal tepdesi lelkemet. Szememet, mi6ta elszakadtunk, egy 
ejjel sem hunytam le siräs nelktil . . . Imadkozni nem tudok 
mär . • . de imädsägom neve, ametyet zokogva s6hajtok, 
pokoli gyötrelmek közt f etrengve magänyos nyoszolyämon. 
Mintha verem, agyvelöm tüztengerre vßlna, ha magära gon
dolok - es m i k 0 r nem gondolok magara egyetlen edes 
kärhozatom - vegzetem ? .. Vegnelküli szenvedeseimnek 
mikor szab mar hatärt a j6tekony elmulas ... Mikor szilnik 
meg dobogni szivem, a mely olyan koldus-szegeny lett a 
mag~ szerelme nelkül . . 

* „ 

Edes fiam 1 

A te szerencsetlen eseted mar tökeletesen betegge 
telt. Amit erted szenvedek, az leirhatatlan. Es, ha meg 
segithetnek a dolgon, szivesen szenvednek - de igr 
e n p u r p e r t e . . . Mi mindent nem irtam Rollänak, 
hogy könyörögtem neki er t e d - minden hiaba ! Mama, 
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az f:v utols6 delutanjän gyönyörtien sütött a nap. A kis 
mehesnel Ultem, ahol szüreti alkalomkor Rollä val es veled 
üldögeltünk. Lelkem sirt, hogy elgondoltam, milyen tehetet
len az ember es nem segithet nagy lelki bänatokon. A kerites 
mögött, sätrukban, az utszelen: cigänyok fäzva, ehezve, a 

legvidamabban danoltak, kacagtak, gond nelkül, megelegedve, 
nem kerdezve, mi lesz holnap. ~1ily örömmel adtam volna 
meleg szobäm, j6 ehedem kedelyallapotukert. Mi lesz a vege 
- ki tudJa ? Keso aggkoromban elmulhatott volna ez a 

kesera pohär. B 0 l d 0 g u j e V e t kivänni neked, meg
merhetlen boldogtalansägodban, hogy mernek? - Meg 
m e g n y u g v ä s r 6 I se sz61ok. Mäs a lelkUleted, sem
hogy megtudnal nyugodni, Isten äldjon. Veled szenved 

Anyäd. 
Kedves barätom 1 

Nem közelitek sajg6 szivehez banälis gratuläcitWal. 
Fajdalmät a ''igasz közhelyeivel sem akarom häborgatni. 
ö n tudja mit vesztett - mäsnak nincs joga lelkenek sebeit 
kimeletlcn kezzel bolygatni, De egyre kere;n. Ön nem ege
szen magancmbcr. Tehetsege, tudasa, neve a közeletre 
pracdcstinalta - közpälyäjan mar eddig is nem mindennapi 
sil<ercket ert el. Mi mindnyäjan felt{j szerctettcl kisertük 
miiködeset, a legszebb jövot j6solluk Önnek. Sokat värtunk 
ÖntOl ... 

Es ime - hetek - h6napok 6ta nem tcsz egyebet„ 
mint fäjdalmanak el. - Gyötrodik s ebien a gyötrelemben 
törik össze teste, lelke, ereje . . . Kerem, igen kerem, a rank 
virrad6 uj esztendovel fogjon ujra munkaba. - Nagy bol
dogtalansagäban talan nemi enyhülest is taläland, hogy a 
hnza javära munkäl, ami szegeny hazänk javara, amelynek 
most oly nagy szüksege van egesz emberekre . . . Erre 
keri oszinte, igaz öreg baratja - -

* * * 
Vekony, halvanykek papirlapra volt irva az utols6 level. 

A ki knpta, haragosan összegyürhette elobb, ugy dobta a 
siirba. A betuk finoman rajzolt, de meglehetosen energikus 

I 
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vonasok. Itt-ott lagy hajlasok a kezdobetüknel - ami szen
timentalizmust is arult el. A lcYel franciäul volt irva, itt-mt 
olasz mondisokkal tarkäzva : 

Carissimo .. 

Nem mondhatom m i o, mert hiszen Ön nem az 
-e n y e m - es nem is lesz az so~a. Meg t h e o r i ä b an 
sem. Mase a teste, lelke, szerelme. Es - carissimo, azt 
meg kell adni, Ön igen becsületes ember. Hidegen, s a n s 
p h r a s e mondta meg nekem, n c m s z e r e t, s o h a
s e m f o g s z e r c t n i. Okät is megmondta . .fylert most is 
csak a v o 1 t feleseget kepes szeretni. Epen olyan bolondill, 
epen olyan remeny netktil, mint en magät . . . Que faire, 
such is life . . . 

Altaläban a XX. szazad legnagyobb h6bortja volt., 
hogy en magäba bele6rültem ... Pedig ötször se lättam, -
tulajdonkepen ketszer beszeltem magaval. Akkor is a legba
nälisabb dolgokr61. Es maga beteg, unalmas, kialhatatlan 
volt, akar egy nyirkos, nedves, öszi alkony ... De en egy
kori leanyalmaim reflexet 18.ttam az Ön bagyadt, megtört 
fer.yü szemeben - s bolondos, läzas, ejszaka<ban elkep
zeltem, hogy milyen lehetne ez a szem, ha meg egyszer 
fellobbanna benne a vägy, a szenvedely mindent összeegetö 
langja . . . Oh, milyen edes örömest eJegtem volna en a~kor 
abban a längban. De en sohasem fogom az Ön szemet igy 
Iätni . . . Val6szinüleg· Önt se többe . . . Es megis mind
egyre csak magära gondolok. Hideg, komoran lecsukott 
ajkänak zärät szeretnem fölpattantani izz6, forr6 cs6kjaim 
hevevel - odaszoritani szivet ·szivcmre, hogy egy mamoros 
öleleseben haljak meg .•. Ostobasag ez mind igy, ilyen 
nagyon is leplezetlenül leirni, de hiszen ugyse väl:lszol 
egyetlenegy levelemre se . . . talan clolvasatlanul dobja feire 
öket, vagy meg se kapja. Hivatalaba czimezem, mert ugvse 
tudom, hol lakik, - beteg-e meg, ugy, hogy egyaltalän nem 
jarhat a hivatalba. - - Nekem pedig j61 esik mindezt 
·1eirni. Egyes.egyedül vagyok. A knstely olyan csöndes, mint 
valami carmelita-zarda. Az uram vagy **·i birtoklm vadäszik, 



w1g\ Becsbcn mulal a f e s t e t t v i 1 n g j6kcdvU hölgyc.!i
' c1 .. . . Nem veszcm tole zokon. Raison-partict csinällnttnk 
velünk :l szülöink. Ö engemet m:ndig j 6 g c s n p n n k 
tartolt. Oh cnrissimo, - milyen eszevcszcttcn forr6 tudnek 
en lcnni tt magR l«trj 1ibiln ... Csöndes a lrnst61y, n tnj, de 
clly.m buhAjosan szep. l\11g~ sohRscm hittn ezt a hclyct ... 
Pedig hünyszor hivtam mii.r ... hän) szor ntmodtam r6la 1 

milyen szep 1 e l'l e t n e itt a boldogsag · - De maga nem 
ir • .. nem jön - es nem is fog cljönni soha. En pedig 
elegek itt, elsorvadok a maga utan val6 l{mgolltsbsn, cpedes
ben. ~teg t.:sak egy fotogrMinm sincs mugat61. - En megb 
tätom, egyrc latom a maga bana1os te!dntetct, sz6tlanul 
lezart, hideg ajakilt ... Es most, mikor a · Sylvester·ej 
csengö-bongö harangszava megkondul a völgy ölen feln•ö 
f alucskäbnn, terdre bon'tlva imädkozom az ön boldo11sägacrt, 
- ugy kerem az istent, adja \'ISSZa Onnek azl, akit ugy 
szerct, hogy mast nem tud szeretni utlmna ... Azt hiszem, 
ennel önzetlenebb imadsägot meg nem mondott cl asszony u 
\'ilägon ... 

PÖur copie conforme : V i c o m t c L e t o r i e r e. 

A MÜVESZI EVAD egyik nagyerdekü csemenyc 
elött Allunk. E hö 21-en nyilik meg, ugyanis a Nemzeti sza
lon-ban ~1 a g y a r-l\I an n h e i m er Gusztav kollektiv lciälli
täsa. Egy par ev ota Magyar-Mannheimert - minekutälna 
külföldön hatalmas sikereket aratott - itthon is kczdik cis
merni. A velencei, be:si, müncheni, düsscldorfi kiällitasokon 
elert sikerei utän a velencei modern keptar megvctte egyik 
ktpet s csak azutän ösmertek el idehaza (egy kis arany
eremjg) hogy ~lagyar· Mannheimer a modern mu veszek egyik 
legkivälobbja. A Nemzeti Szalon tärlatan muvcszctet egesz 
sokoldalusägäban mutatja be. A miniaturista es a hatalmas 
szinszimfoniäk mestere, a finom reszletrajzol6 es a nagy szin
eg} segek megteremtöje egyaränt sz611oz jut. ~Iagyar-Mannhei
mer kiällitäsa muveszeti evadunk kimagasl6 esemenyenek 
igerkezik. 

( 



[ 

Tormay Cecil. 

Katona . ·ändo1 nak, a lägy es fmom t6nusok ünnepelt
nevü mesterenek legut6bbi kollektiv kiällitäsän egy erdekes 
nöi arckep keltett ältalanos er<leklödest es feltünest. Egy 
bajos, fiatal szöke nonek az erdekes profiljät mutatta ez a 
portre, nmely megerdemelte a figyelmet, mint nagy szere
teltel megcsinalt, kivat6 müveszi munka is, de egyutta 
annak szemelye miatt, akit äbräzolt. 

Az a finom arceh.1, elmessegtöl szikräz6 tekintctu ur
hölgy ugyanis, aki a kepröl letekinte,t - s akinek arckepet 
e szämunk cimlapjan is läthatjäk olvas6ink - Tormay Cecil 
volt. Tormay Cecll, aki azonfelUJ, hogy az elökelö fOvärosi 
tärsasägnak egyik ismert es ünnepelt boteja, mint ir6nö is 
immär kiväl6 pozici6t tudo1t magänak kivivni. Egy sercg 
pompäs, üde, friss novelläja, amelyekben sok mäs elökelö 
ir6i kvalitason kivül l<ülönösen a bcfejezect slilusbeli keszseg 
es a fantäzia nem közöGsegcs creje avattäk a fiatal ir6nöt 
a ceh f elkentjei köze. 

Tormay Cecil most legut6bb az Uränia szinpadän le
pett ismetelten a nyilvänossäg ele, ahol szerdän adtäk elO
ször S z i r e n e k h a z a j a cimii darabjät. A d11rab tärgya a 
gyönyörü ;talia, amclyröl a szerzö härom nagy szeretettel es 
ep annyi tärgyismerettel megirt felvonasban ad tökeletes szi
nekben kibontakoz6 kepet. Az elsö felvonäs Näpolyt, a 
cbella Napolit>, tovabba Sorentot, a hires vilägtürdöt es a 
nemreg földrenges ältnl elpusztitott, szomoru hiressegre ju
tott Calabriät mutatja be ; a mäsodik felvonäs Szicilinval, a 
harmadik pedig Palcrm6r61 sz61. Meglepü, hogy az ifju ir6nö 
mckkora alapossäggal ismcri n poetikus olasz földct, meny
nyi erdekeset es jellegzeteset tud a földr61, a nepr6J, annnk 
szokasair61 es erkölcserol. Azonf elül munkäja - hiszen 
Olaszorszägr61 van sz6 - tele van finom poezissal ; es ami 
a legföbb: az oly sokszor rnegirt temär61 sok ujat is tud 
rnondani. 

A darabnak a premierre egybegyült nngy es elokelö 
közönseg el6tt osztatlan jclentös sikere volt. Tormay Cecil,, 
a kitünö szerzö, meltan örülhet e diadalänak : becsületes 
munka becsliletes jutalma az, amelyet bizväst jösolhatjuk 
meg, hogy az ö ir6i pälyäjiin mcg so~ fog követni. 



George Sand levelei a lanyahoz. 

George S"ndnak leanya volt, George Sand anya volt ? 
Ki smlekszik ra ma, ki tudja elkepzelni ezt a färfi-fogyasz
t6t, ezt a nngyalcaratu hatalmas temperamentumot, aki a 
maga elete \'egigeleseb~n olyan egoista volt, mint egy ferfi, 
mint an}at? PcdiJ igazi es i6anya volt, nem abhol a föjta
b61, amelynek n rL1gaszkodasa, szeretete szenvedelylye fajuJ, 
räfekszik a gyermeke eg) e.1isegere es clnyomp, hanem abb61 a 
masikb61, amcly oly rilka es csupan az ir6k vilagab61 kerlilnck 
ki ; amilcor a szUlö a.~ idosebb, n hü barat es tanacscsal, \ t. 
zetessel all u ldcsinyc mellett, aki m<l,· nagyra nött es az6rt 
ugy kell bätui vele, mint egy egyenlövcl ~s nem mint cgy 
alatt\'al6val . . . 

George S 9 n d 6 s a l a n y a, n lcgujabb kötctc cr:·e 
a killönös nöir6ra vonatkoz6 publikäci6knak, amcly~k ujnb
ban föltünöen sUrün kövelik egymäst, George Sand ma ismet 
nepszerU es aktualis. Pedig alig-alig olvassak. A regen) ci, a 
melyekben a szerelem egyedülval6 uralmat hirdette, u s;~en

vedelyes, ragad6 Arral rohan6, majd ismet idillikus nyugalom
ban csörgedezo sora4 amelyek fölö tt mint egy pirostaläros 
autokrata uralkodott a szerrlem, ma mär elavultak. SCSt vall
juk meg, amit valaha moh6n es ezerkötetszämra faltak az egy
koruak, a mai okas6nak unalmas. ~Ia mar szkept1kusak va
gyunk szerele,n dolgabln es räjöttUnk, hogy a szerelem nem 
az elsö az eletben, nem is valami különa116, misztikus ero 
abban a folyton valto16, mozg6 rnozaikban, amibol egy em
beri allat összerak6dik. Ma azt valljuk es tudjuk, amit George 
Sand ötvenöt eves koräban irt, Solange Sandhoz a lanyä
hoz, egyik leveleben: cFolyton emlegetem neked: fogj valami
hez, tegy kevesebbet a az eletböl frivol dolgokba, amelyeket egy 
semmi ledönthet, mig a m u n k a mindig megmarad kemcny, 
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de l1ü ~egitötarsadnak . . . Csilk akkor kezdtem en ls iga· 
d.n elni, amikor dolgozni kezdtem, hogy megelhessek>. 

Pedig George Sand m1gyon fiatal koräban kezdett el 
dolgozni, hogy a gyt!rmekeit felnevethesse. Kenyeret keresctt 
es örök hirnevet talält . . . Es ezek a sorok, amelvek most 
kerülnek nyitvänossägra az anya es a leänya levclezeseben, 
gondoJkod6ba ejtik az ember. Vajjon a regenyeit kell-e ko
molyan venni, amelyekben a szerelcm örökkevatösägät, min
denhat6sagät hirdette, vagy az eletet es azt a rejtett, ke1 esz
tülcsillog6, felig Ö'1tudatl m gondolatot, amely a llmyähoz irt 
sorok n ögul k1kandikat. Azok a nagy halälos szerelmek, 
amelyek torgatagab61 val6 a George Sand elcte-folyäsa, talä.n 
csak az epiL6dok volcak, a cchoces frivoles> közlil va 6k 
voltak, amelyekbe nem kell beletenni az ember egesz elctec, 
mellekes dolgok, amelyekre siükseg van, de a fö, nem a 
Musset, a Chopin szerelme, szerelmes teste-lelke, hanem maga 
a szenzaci6, az erzes, a mi vele jar, a megelese a dolgoknak, 
a szarntahn gondolat, refü.xi6, a mi vele 1är, a lelek J<ikep
zese, amib6l azutän a halhatatlan munka megszületik. Ezert 
volt azu1än, hogy Ge 1rge Sand olyan kimele1len kegve1len
seggel tu Ha tönkretenni egy t\tusset es Chopin eletet. Nem 
erez1e, nem ertette az ömudatäba nem tudta fölfogni, hogy 
ezek a szerelmek halä1t is tu inak hozni. H1szen csak cchoces 
frivoles• 1 Az ig(lzi, a munka, amit a lelek vegez es ami azutän 
nyomtatott sorok~a szüröd k. 

Hogy azutän a nagy, a zseniätis ir6 lelltevel megcsinält 
könyvek megis olyanoknak születtek mcg, hogy egy gencrä-

• ci6t Jelkes tettek csak es azutän lctüntek ; ez az a paraJoxon, 
amit Oscar \V1lde fejtett ki e yik pnrbeszedes essayjeben. Az 
igazi, a \'ilägnagy, a shakespearei, gö.hei, heinei zsenik ugy 
elnek kifele, mint a nyärspo!gärok. ~legerzik, megalmotl1äk a 
remekmül!eket es megirjak. A~ mäsod1k sorban a116 istenek, 
a ROU'Seauk, George Sandok, 0::-car \.V1ldek, vegigel k a re
mekmüveket es az irasairc szämära mär csak sziporkak, szi

länkok maradn 1k . 
. . . A levelekben azonban az a George Sand lätszik, 

aki ett es nem az, aki irt . . . E3 ez a csodätatosan szep 



1 
clct tette, hogy Sand ma, amikor nagy r:>g~nye reszle1ci Je
veles kötetek, eletrajzi korrekturäk formnjaban nyil\•änossägra 
kerülnek, nepszerubb, mint valaha. A länyähoz irl es a länyä.
t61 kapolt levelek szinte SZl!nzaci6san e1 dekcsek. Solange 
Sand az anyja leanya volt, ir6 akatt lenni es a leveleib61 
latszik, hogy ha meg lett volna a szükseges akarat creje le
hetett is volna belöle valami. Es a regenye is meg volt, 
mint az anyjäe. A levelezes folyaman szerelini hist6ria bon
takozik ki, amely igy is eleg erdekes, pedig R o c h e b l a v e, a 
kötet' publikal6ja, a Sand-csalad rokona sok reszletet, ami
ket tulsagosan kompromittäl6nak talalt, kihagyott. 

Solange Sand meg IJs leäny volt, amikor szerelmes 
lett C 1 e li n g er szobraszba. Szep, hangos, hevesverU, fekcte 
fiu volt, aki ugy h6ditotla nösziveket, mint egy verteshi:idnagy, 
ami ktilönben volt is, miel6tt a müveszelhez fordult volna. 
Solange egy szep napon megszökölt a fekete szobräszszal. 
Mikor räjuk talältak, a dolognak egyctlen korrekturaja a 
häzassäg volt. Es erdekes, itt tep közbe Chopin, aki 
akkor George Sand häzäban az ur volt. A vilagert nem akart 
beleegvezni ebbe a häzassagba, összeveszetc Sandval es el
hagyta. Kesöbb kiderült, hogy Chopinnek volt igaza, mert a 
hazassäg szerencsetlen voll es Solange csakhamar elvält a 
szive szobraszat61. 

George Sand nem tartott haragot Chopinre. Nem sokkal 
a szakitäs utän azt irja r6la : A Chopin tanacsät az elet 
v a 16 d i dolgaiban nem lehet tekintetbe venni. Soha sem 
lätta helyesen a dolgokat es nem ertette meg igaz ol<ialar61 
az emberi terrreszetet. A lelke csupa poe.t:.is, csupa muzsika 
es nem tudj1 turni azt, a1<i mäskep erez, mint 6. Különben 
ha befolyast hag} nek neki csaladom dol~a ba elvesztenem 
minden melt6sägomat es nem ferne össze a szeretetea mel 
a gyermekeim iränt . • . ~lindezt nehez megerteini es nem 
tudok rä m6dot, hogy megnyugtassam azt a beteg lelket, 
amely megbäm6dik azokon az eröfesziteseken is, amel) eket 
a gy6~yitäsaert tesznek. A betegseg, amely ennek a szeg"ny 
teremtesnek a testen-lelken rag6dik, megöl engem es neznem 
kell, hogyan hagy el engem, anelkUl, hogy valaha j6t 
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tehettem volna vele, mert hiszen at a komor, f61tetrcny szc
relem, amelylyel engem szeret, a f:3 oka minden szo:norl!
sägänak . . . 

Gyönyqn1ek okossagaban es igazsat;uk~an ~zok a tana
csok, amelyekct a länyänalc ad ; n kezdo ir6nak es a penz
bajokkal, szorr.orusaggal küzdö, t~psszta!atb 1n ftatal 6SZ-· 

szonynak: cA te korodban mar van bizonyos alap az ember 
gondolkozasäban, de hatarozatlan, meg nem foghat6, mert 
hianyzik a forma. Akaosz egy : bennc vannak a teremtes cf\;
mei, de az egesz meg r u d i s i n d i g es t a q u e m o l es. 
?vlikor azt~n a forma megjöt51 mindig megvagyunk Iepve, 
hogy mit tud csinälni ez a gondolatbeli alap es az ember 
önmagät fedezi föl cgyszerrc. Az ember ilyeokor haragszik 
magara, hogy ennyi idöt elvesztegetett es az egesz eletet 
rovidnek talalja ahhoz, amit mag .böl meriteoi szeretne.» 

Ez a riasik resz pedig szinte fönsegesen emberi, a 
maga rnzignAcio;aban, a penzgondok közepette, amely epp 
olyan tragikus es n::igyszabäsu jelentösegben bontakoznak 
ki, mint a sok regenyben megenekelt, mindenhat6 szerelem: 
« ..•• ~lit csinaljak ? Ütvenöt eves vagyok es nem ujit· 
hatum meg az eröimet, an elyektOl a termeszet bizonyara nem
sokära megfoszt. Egy krajcart nem tettem feire, sohasem 
tehettem . . . A multkor Parisban tanäcsot leerte! tölem. Csak 
ezt ismetelh~ttem folyton, elj meg kevesböl, vagy tanulj meg 
dolgozni l\lindenre ezt felcled : cLehete1len> 1 Mit gondoljak 
hat ki neked, szegeny gyermekem ! .•. A minap üzlet
emberckkel rregcsinallam a sznrnadasomat. Ha Maurice meg
nostil, ezek eze1ke•szäz frank evi jöveuelmern marad. Erre t3 

azt felelcd, hogy en dolgozom is. Jgen. DoJgozo;n, amig birom. 
De ha nem birom toväbb ? • • • Mindezzel magam miatt nem 
Lörödöm. :\leg tudo'< ID'\jd Ienni a j6let maradvanyai nelktil is. 
Aminek meg kell lenni, az megtörtenik es a panasz nem 
hasznAl. Annyi bizonyos, hogy n e m n y i t o k g y ü j t e s t, 
m i n t Lama r t in e. (Az elszegenyedett Lamartine sege
Jyezesere, barätai nemzeti sors·atekot inditottak.) Ami bant 
es aggaszt6 az, hogy nem csinälhatok neked jobb sorsot. H a 
t e e z t a s z e m e m r e h A n y o d, n a g y o n r o s s z u 1 



t es z e d. Job~an szenved"k miatt11, ttemmint azt gondolod, 
~a mennel inknbb kinzom magam, annäl kevesebb eröm 
marad. Az egyetlen tanacs, amit adhatok neked az, hogy 
Iegyen eros akaratod a netkillözesekhez es a munkahoz. Es 
ha azt mondod rä : cEz unalmas>, aklcor nincs több mondani
val6m. Akaraterot nem lehet adni valakinek. 16 estet asz· 
szonyom, nem tudok többet irni. Ezerszer csökollak.> 

ITALIA. 
Emlekezcsek. 

lrta: Orof Vay Saodor, 

I. 

Olasz ~g, en a beteged vagyok, 
- Ott a csillag is maskepen ragyog 
Baberlomb kozt maskent zsong-bong a szel 
MoraJ16 hab forr6 kejr6t beszeJ. 

Ram is borult a kek eg egykoron - - -
- Lelkem vagya mindegyre visszavon 
Keresni ott mar nyomtalan nyomot, 
N.ipot, melynek sugara elfogyo1t. 

Vir4got, amely ennekem virult : 
Mikor ajkunk läzong6 csökt-a fult, 
Amit te reg f eledtel kedvesem . • . 
De vissiasirom en mind szüntelen. 

Il. 

Venezia San MarcojAval, 
Padua, a ven S a n t o, mind 
Elöttem van bus, csöndes cJben 
t. a multr&l bes.zel me&int 

K. P. 

. . . 

• 
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Ferrara, ahol Tasso l~ngolt, 
S Leonorähoz irt verseket -
Ravenna, ez a zord, mogorva 
Dante, lattuk sirhelyedet. 

Loret6, e1fog meta bänat, 
- Talän rosszul fohaszkodek -
Hogy epen a l:gkedvesebbet 
Vette tölem el im az eg. 

Bo1ogna fenyes utca-sorja . 
Parma, ärn\•as ven fäival 
Töredezet• faun - 's nympha-szobrok ...• 
Regi fenyr61, egy regi d.J. 

Eso esett, suhogva halkan 
- A nagy im. erator neie, 
E parkban järt - haldoklott Caesar -
S vele Neiperg - a kedvese. 

Lodi !;ikiän a hold ki\'illant 
- A coureban tö'ebredek -
Törtenelmi momertum . . • Egy perc 
Es vagtatott toväbb a gep. 

Mi1an6, kekvizu Corno t6 • . . 
Rätok rriert is gondolok, 
Castasegna . • . adieu • . . kocsink m4r 
Helvecia feie robog. 

Erdok, sziklak, viragos re'ek 
- Ajkam ajkadra rätap 1dt -
Atom .•• m iert hogv mindebb51 csak 
Könyek s megtort szivem marad. 



A bor makamaja. 

Heman az Ezrachita sz6l : 

Mi a bnrn<1k h11!!znn. ltarn? 
S mikcnt hlll az ivöjära? 

Nem voltam mind1g en - ilyen vidam, vig legeny
1 

-

volt eltemnek egy eve, - melyben szepegve, fClve - neztem 
a szöll > levere, - mitöl rrasok vere - forr, pezscg. -
Fogadasom tiltotta meg - egy esztendöre, - 6h, en dore l 
- hogy a bort ne izleljem ; - mintha minden gyönyör eilen 
- fettem volna fogadäst 1 - Ah 1 nincs paläst, - mely el-
haritja a balgasagot l - De alig, hogy toväbb ällott - ez 
az aldastalan, hosszu ev - feltamad )ennem a regi hev, 
- visszavagytem a szöllohegyre, - hova Jelkem vonzott 
egyre ; - ott a sok lengö fUrt között - visszaköltözött -
messzchirü, pajllos kedvem. - )~linek szentcskedjcm? -
gondoltam bölcsen, - minek töltsem - büban, gondban 
eletemet, - mig vegre majd sirba temet - a fäjdalom es a 
bAnat 1 ? - Levetem hat al1 uhärnat J - visszaterek a regi 
utra, - hadd terjen vissza lelkem nyugta 1 « - Siettem, fu
tottam tehat, - hogy a boroz6k täborat - tli stent felkeres
sem, - hogy ehlzhessem - a nagy szomorusagot, - mely 
nyakamra hägott. - Egy homalyos pincebe tertem, - a hol 
eppen - fenyes j6kedveben - egy if ju csoport mulatott, -
ölve dalhl a napot. - Mindegyik kezeben strleg villogott, -
mint az egen a tündöklo csillagok, - sorra järt köztük a 
szep beszed, - zengve a kor dicseretet. - Az egyik sz6lt : 
>A föld - szenvedelyes, szüzi hölgy, - cs6kja a bor, -
mely az ajkakra forr. « - De a masik igy szakitja felbe : -
>A bor az öröm hadsegedje, - hogy bu es bänat eilen \ ed je.« 
Emez mond1a: - '>Az elet gondja - minden emberr agyon
nyomja, - bu gyötörne minden porcikänkat, - es a vig ~äg 
gunynyaJ forditana hätat, - ha meg nem szanna - a szöllö 
lanya l• - Amaz pedig azt gondolja, - hogy a borra -. 

„ 
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mindenki räszorul - mulhatatlanul ; - az orvos gyogyitan1 
töle tanul, - a gyengtnek ez ad eröt - es kedves isten, 
ember clött. 

De köztük ring6 pärnäk tetejen - ült egy tisztes, nagy
szakällu ven - remeg6 kezeben kelyhet fogta - es moso
lyogva - hallgatta a vidäm beszedeket, - mig vegre hangosan 
felnevetett, - majd hosszu kacaga:;ba törve - igy dörgött 
nz ittas körbe: - „6, hogy a költeszet dräga gyöngye -
igy porba hull - es elfakul ! -- 6, ily meltatlanul - tanul
tatok ti hat - a bornak szent dicsdalät ? - Hät nem isme
ritek edes illatät, - mely a lelken kejesen hat ät ? - Nem 
ismcritek längoläsat? - Tündökleset, ragyogäsät ? - Mämorit6 
tüzhevet? - Vägygerjeszto füszeret ? - Feneketlen szenve
delyer ? - Örvenyenek szed1tö melyet? - Balzsamät es 
mezet ? - Hät nem tudjatok, hog_y an csäbit ? - hogyan 
kabit ? - mikent h6dit? - mikent b6dit ? - mi a haszna 
es mi a kära? - es mikent hat az iv6jära 1? 

A tärsasäg erre - esdekelve - könyörgött az 6szült 
venhez: >Ö, ha csak kisse velünk erzesz, - zengd el ne
kilnk, - kerve kerünk, - a bornak melt6bb eneket, -
hadd gyönyörködtessen a szep beszed 1 - es ha a jutalmat 
meg nem veted, - jut abb61 is maJd böven neked ! < 

- '>HallJAtok hat! - telelt a ven, - amit nektek mon· 
dok cn 1 - A bor a szemnek gyönyöre, - test es Ielelc 
öröme, - minden szivnek forr6 vagya, - minden bajnak 
orvossaga ; - illata mint a - mcnnyei myrrha, - mint 
rnirdus az Eden - szep közepeben. - Nincs Gileadnak bal
zsamA, - mely vele versenyt allana, es nincs a vilagnak 
füszere - annyi varazszsal tele. - Olyan ö, mint a tüzes 
nö, - vidämsäg a szeretl5je, - j6kedv a hü követöje; -
arcan ego, vadult mämor, - szemeiben villäm langol, -
kezeben a vigsag töre, - bänat hada pusztul töle. - A 
serleg feher, mint a der, - de piros lcsz, mikent a ver, -
ha a bor beleer, - es ha ajkähoz veszi az ins6g rabja, -
6 lesz a föld leggazdagabbja.; - a görnyedt öreg moh6n 
issza - es az itjusägat nyeri vissza; - izleli a beteg &zen
vedö - es mcgszällja ot dtis erö 1 

Felcsillog pokoli vürns S? ine - es meglagyul a zsarnok 
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szive, - megszelidOl a durva vad1 - felbuzdul a gya va had 
- es a kinzott galyarab - kiräJynal is boldogabb 1 - He
gyeken Jeng a lobog6ja, hogy a videket vedje, 6vja, - es 
ha gond es banat - raja tämad, - magasra lobban arany
tangja. - mint a maglya, - tilzet hanyva - es az ellenseget 
rneg nem szanja 1 - A kis - hamis, - ID enge, törpe -
hosöket gyür le a földre, - 6riäsokat dönt a porba - cre
jüket szettiporva ; - de azt, a ki h6dol neki, - ölelgeti, 
becezgeti, - ringatja, dajkalja, - cs6kot hint ajkara, - el
oszlatja ejjelet - es beragyogja eletet 1 - Szämlalhatatlan 
sok a hive, - belop6dzik minden szivbe, - onnan tovabb 
fel az agyba - es elragadja - szinmezenek balzsamaval, 
- tündöklö harmataval, - koralljänak csillämäval - r6zsa
szinü villämaval, - mig varazsolü m6dra - a szemre sz6rja 
csodäs, büvös kepeit, - melyekkel tele nepesit - mindent 
a nagy földön, egen - es bäj nyugszik a mindensegen 1< 

Es 6nekelve sz6lt toväbo : 
>Pezsgo veni szc5Uö-lanya, 
~zerelme das gyönyör-banya 1 
Oiom·myrrha. vigsag-balzsam 
S jokecJv az c3 hozomar.ya 1 
Yenylö kristcil1 fatyolan at 
V1llog szeme szikrat hanyva 
S urca prrul, mintha r:i a 
Kerök miatt szegyen szEillna . . . 
Meg1fjodik szüzi b.tjj :i l, 
Ha a venseg k rulzarja 1 . . . 
J\.Jig ruhaja titkon feJ 1, 
Olyan, mint az eJet arnya 
s csuk ha forro veret ontjak 
Ragad merinybe biivos szärnya 
Jl:s a sovar szivek eJe 
Egek örök üdvet tarja 1 •.. c 

Mid6n az ~nek - veget ert, - hozvan a vennek -
dus babert, - igy s z6lt a csoport egyike: - »Ö, zengd el 
nekünk sebtibe, - dalok dicsö mestere 1 - mi hat a bor· 
ivasnak kära? - kinek valik ärtalrnara? - hisz megigcrted 
ts bizonyara - a kezdeihez melt6 lesz a veg - es bennünk 
mar a - kivancsisag längja eg 1 « 

A mira az osz öreg - beszedet igy kezdette meg : -
»Jaj es szazszor jaj tinektek, - kik a borhoz telepedtek 1 
- Hat nem tudjätok, - hogy rajta atok - es mergeivel 
Qi meg - azt, k.i hozza közeleg. - Nern tudjatok, milyen 
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csalfa, - a ferfiakat hogyan csalja - vcszedelmes häl6-
jäba - es mig a kaba - hozzä simul es öle1geti, -
szivebe ö toret veti, - f ejet, eszet ell<abitja - es elcsäbitja 
- minden rosszra - es gonoszra 1 - tvlennyi bunnek szU
löje 6, - a paräzna nö 1 - mennyi vetek keritoje - mennyi 
gaztett pajzsvivöje 1 - Sötet pincek homalyaba, összegyül
nek fittyet hanyva - erkölcsnek es j6zan esznek - minden 
ocsmänysagra kes,,.ek - es a bor szolgälatukba all, -fejrOl
fejre szäll - mämort hintve szerteszet, ·- langra gyujtva 
vagy hevet - es ferfi, nö, - összejö, - ajk tapad ajkra 
- es a szenvedely hajtja - szeditö, mely örvenyekbe -
es jön a titokzatos este, - Ieszall az ej - es tort ü1 a kej I 
- Hova a bor arnya lep, - tävozik a j6, a szep, - szökik 
a szegyen - es a szcmerem; - vedielen - marad az 
ertelern, - menekülve fut az esz - es a gondolkodas kärba 
vesz 1 - A böl:s esztelenne Jesi, - a nemes lelek mit sem 
erez - es a jämbor siet büntettehez 1 - hatat fordit a rend, 
- minden inog, minden reng, - összeolvad also, feJso, -
vegso. elso, - kezdet, veg, - fold e.; eg 1 - Jaj annak, 
ki utäna jär, - ra boldogtalansag ätka vär r - Jaj annak 
ki utjära tert, - eJtevel lakol vetkeert 1 c 

Es eneketve szolt toväbb: 
» Pajz 1101 kacer sznllo-l:iova 
Boldog, a ki oem kivänja 1 
Boldog, a kit el nem C'\:1bit 
Ramie; szeme 5Z1\'l'lrvanyä 1 
Bo dog, a lii kon 1 ön~esct 
}ia)lgalJR es mcg nem szanja ; 
Mert urmot rcjt ölo)Jlhe, 
Ego n ergt l c 6kos SZ:tjl. 
A bö)c<; C'<ak mcly utatallal, 
Undorodvu nczhet ra1n. 
Bun roe::mta, v tek ~zulle 
S e tenck is bün uz a :t 1 • • . 
Bo dog, a ki ra nem h~llgat 
H1zel1.edO csabszavara 1 c 

Az elbesze:ö sz61 : 
Midön a dalnak vege szakadt - szetoszlott a vigad6 

csapat, - mindegyikök fogadast teve, - hogy nem iszik 
bort etetebe 1 - En pedig a \'en utän mentem - es re1-
ismertem - Cheber barätomat benne, - hisz' ha nem 6, 
mas ki lenne 1 ~ p a t a i J 6 z s e f. 

I 



HAJNALBAN. 

Meg alig oszlik az ejnek sötetjc, 
Kü. d a homtillyal a gyönge sugar; 
S harmatos, buj'\ ve1esnek ölebe 

RöJa robotjat a szolgahad mar. 

Ifu Jegeny 1 
Arcodon utt ragvog meg a' 

Rcggeli eleted szep t avaszänak; 
S mir te i~ ott vagy a munka soraban, 
Hol cdzett karokkal rendeket vägnak. 

S mig lctekint a földra a ven nap 
S miljom sugarät szertedobalja ; 
Nchez munkadb61 szinte kiallva 
Hänyszor törlöd meg homlokodat ? 

Hcj, bc koran fölvetted a jarmot ! ... 
S mig örtlmer tavaszodnak sein lätod, 
Sejted e vajjon : meg mi van hätra ? 
Öh ! te reäd mar ugyan mi varna ? 
Nezz csak apadra: ö tükre jovödnek, 
Melyröl szines almaid szöv6dnek. 

Neki is volt ltlma, ifithaga, 
De csak kinja a letnek szämara; 
Csak verejtek volt eddig a sorsa •.. 
S im öreg karjanäl nmcs eg} ebe, 
~lely a kaszat egyszer ha kiejti, 
Nem lesz asztalan majd kenj ere. 

ltt amib61 nem adatott neked, 
A sirban lesz benne böven reszed: 
GondtaJan es örök pihenesed ... 

A b a c1 1 1 111 r c 
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Verlaine. 

Kinezek az utcllra. Tegnap m6g friss volt a h6 es feher le
pelkont borult a häzak tetöjere. Ma mar azonban räsütött a teli nap 
es az ere,zekröl fekete csöppekrc olvadva csurog ala a b6 s csata· 
kos sarba verödik összc az utcan. Arra gondolok, hogy ez a g)önge 
hO, mely az alnok es hamfa teil napsugar csOkJät61 is megolvadt, 
olyan akar a nagyon erzekeny, nagron tinom, nagyon szüzi poeta 
161ck, amely meghal. mil1elyt o.z elsö neni tiszta cs6k 6rinti. Es 
minuegy : adta. legyen azt a csOkot ajcar tisztatlan lanynak ajka, akar 
reclig a szcnvedelynek zöldszinü m6regcel teli pobara. A poota lelek 
megllal, • aki tul eli, az mär valami egeszen mas. Az elöbb1 tens&
ges volt es ma.gosban lakoz6, az ut6bbi szennycs es labbal taposott. 
Ugy viszonylik egymashoz a keuö, mmt a haztetön csilloi6 h6 es 
az utcau összetiproll sar ... 

A c:S a g esse s> költöjenek volt ez a sorsa, Paul Ver l a in t· 
nek, akinek arnyeka a most elmult heten, a veletlen Ossze1atszäsa 
folrtAn negyszer is fenn1art ilt közöltünk, kisertett. Akik telideztelt 
ezt az arnvekol, nem vollak valami kabaliszukus boszorkanymesterek, 
inkäbb ujsagir6k es egyeb tiszteletre meh6 Utak, akik neg)eS aktuali
tflsb6l ki1oly6!ag foglalkoztak a nagy köhönek emlekezelevel. Az 
egyik aktualilas az 'folt, bogy e h6 tizediken mult tiz esztendeje a. 
Verlaine halalanak. Ugyanebl>öl az alkalomb61 a parisi \'ärosi tanacs 
elb·;lArozta, hogy a nagy poeta neveröl utcät fog elnevezni. A 'felet
lenek összepitszäsa folytä.n, körülbclül az evfordul6val egy napon 
.1elent meg Don n o s-nak Verlaioe elet6t tärgyaz6 munka1anak uj 
kiadasn. a negyedik aktualilAst pedig az szolgä.11atja, hogy az a tiz 
e„ztendövel ezelött alakult szoburbizottsag, mely közadakozubOl 
akart Verlaine-nek szobrot allitani, üUu1l tartott, amelyen kimondta, 
hogy paltfogäs hijjän a bizottsag lcmood a tervröl. A komite felosz
lik es az adomänyokat visszaiuttatjli.k azokhoz, akik - oh mily 
kevesen es oh mlly keveaeL - azt beküldtök. 

lme az okok, amelyek folytan VerlainerOl e heten negyszer 
irtak a pärisi Japok, mintba ez a szegeny elkarbozotl fauo nem is 
halott poeta 1eone, hanem eleYen prjmadonna, vagy legaläbb is sze
replö poli tikus. 

Hogy a azoborbizottsäg feloszlott, meg nem jeleot semmit. 
Legfeljebb azt, hogy az a közönseg, &melynek peazet közadakozäsnak 
szoktak nevezni, rueg mindig nem barAtkozott meg Verlaioevel. A 
köorv azonban, amelyrOl emlitest tettem, az wär &Ul\·osabb valami, 
mei t eg~ szerüen brutalizala•a a költö eml6kllnek. Mert. akik most 
ele1telt6k a. szobor eszmö16t, igen j61 tudt!k, bogy lesz ma1d kor, 
amely inkabb kedvez ma1d Vedainenek ea jobban megerti a költOt, 
mint a jelcrnlegi. A1. elleollen, aki könyveben eUenazenvesen raizolt4 
mei a szerencsetlen poeta jellemet, egyenesen bünt köv~tett el, mert 
k1baäznalta azt, hogy e kor meg mo&toha. a P o e m e s S a t u r· 
n i e n s költö1e irant, akinek meg kortar!ai voltunk es az idöbeni 
közels&i mea !Oba Hm •olt alkalma.a arra, bOiY nimbUHHal ÖfQZ• 
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zen törtenti, vagy irnllulomt1"irlcneti Rl:d,okat. A mmhuszl n tovolst\${ 
eidjn, nmikor mM e~~gzen c.'lnrnlt az cml6ke nnnnk, nmi nz illet6 
nlnkJlnn hnlnnd6 roll, emhc1 i os ~yarlö ~s cstlk az llli ttil, nmi ma
gasztoq voll henne, rendkiviHi es halhatatlan. 

Kiilönhen is Chnrlcs D o n n o s-nnk mosl megjelenl „ V e r-
1 a in e in tim e 0 cimil köm ve ueo1 i~ annvirll a killto cletllnf>k l>s 
evoluciöjtmnk rajzn. mint ink!\bh a - kiarl6lnRk opologiäjo. Val<>· 
ban, nnn~;szor tiunndtt\k a Ve1faiM kincl6it, hogy lclt. iismerotleniil 
k baszn'iltnk n költO heszl'111tt hntntlansngit 6s ak~1 hfmycizor egr 
aramnyal fizettl!k a lefcrtckesehb k6zira1ni1, ho~r nem rnlnn meg
lcpö az sem, hn ozt az 6lettajzos könyYcl cgyenesen " kiadok irnttak 
''oloa Os perlig n moguk \'Cdelmllrc. 

A kön) ,. elc'\1tzadh1m a szerzö nzonnal me~i<\grzi, hogy mil) 
te~es hit az, mely azt tartjn, ho~\' a kinrl6k kiakmhtt< k a poMI\ 
megszorultsfti!At. AztAn fitter Ve1 lnine ~letrajz,ra, elmondja, boi;n 
minh.·s:;r kapitäny fl\'l'rmekc l\tetzlien ezi\lelett. runyh~ tannl6 rnlt, 
aki :1zonblln mt&r titcnne~· 6res konihnn titokbRn vmseket irt. Ami
kor elV'~gezte a kollc~iumot a SorhonnPlif iratkozott, jogrn, majrl 
perlig a sz:\jnni prcfl>kturahoz kcriilt gynkornokna!t. 

A v6lctlen folytao megismerk"d~tt Lmlia Xnl'ie1· de R i c a r d
dal, nki mcg:llnpilotta a parnasszusiak cso~1orljAL /!.:; Rkinek sT.nlon
jäban talalkozni !!zottak azontul is ll fiotRI költ/\k. g csoport tn~jai, 
nevezctesen Coppco, Lecomte de L'lslo, SuJJy P1 udhomme, Hcredia, 
Mend6!, Verlaine sth. Rirardnak ;;zalonjAhan tala lkoztak cgynuissal 
az uj irAny liivei, akik ma mar valamennyien dicsös~~es poctiik, 
közülbk nebany a francia Rkademidnak mt!g ma is tngja. Mäsok 
közüh1k mint ih·enek hun\'tak ~l. 

Verlaine elsO kötetete, a p 0 e ru e D s a turn i e n s 1866-ban 
Jelent meg. Ez idöszerint a poeta, csak ugy mint C:oppee egy ellen
z6ki Japnak voltak muakalArsai, a H an n e t o n-nak, amely ut6bb 
megsziint u~yan, ehben az idOben azonhan m~g igen nafly szerepet 
jatszoll. Amikor ez a lap megszünt, Verlnin~ a Rapp c 1 h c z ke
rüh. Vikto1· Hug6 ujs!gahoz es ezek ··oltnk eletenc'' Je~~zel•h nopjai . 
Fiatal volt, e~cszc;~~es es isme1 to mar a. dicsO!C;.? izct. Anyja is fpJ. 
költözött a fOvMoshn es mil'cl az nnyja Jotnzdag asszony volt, azert 
a fiatal költO Mven aldozhatott szenvedclveinek, amelrek közill 
ekkor jele11tke7.ett n~la a le~veszelrcsehb: oz uhszinthoz valÖ szere1e1e. 

A francia-n~met häboru kiiörcsevel egy id6he esik a Vcrlainc 
nOsülednek ideje. Hi\zassa~a holdogtalnn volt, amit csak fokozott 
az a körülmt\ny, hoflY a költO neje Jellekeny volt \'erlnine fintal ba
rätjära, egy mäsik mar isme1 t ncYü kohöre. e. csodAs tl'hetsegil, 
tizenheteszlendOs Arthur R im hau d r a. Volt-c oka eire a Mh6-
kem·segre ? nehezen eldönthetO kerdes. nz azonban hizonyos, hogy 
Ver1aine elhagyta a Ielesl>g~t es Rimbaud tar~a~Aglt.ban Bruxe11esbe 
utazott, ahoi egy E-zällorlahan Mreltek szobät. Iu. tört6nt az is, hogy 
a val6szinüleg reszeg Verlaine revolvenel ralOtt fiatal pajtasara; akit 
a löv6s karjAn sebzett mef!. Ez~rt a mcrem letfrt a belga bir6sag 
'Ut esztendei hörtönre it<ille Verlaine-t, akiert ~mikol' kiszabadult, 
6rte ment nz anyja hogy vissza vigye eltevelyedelt fit\l Parisha Es 
mi törtent egy h6oap mulTti ? Donnos ezt irja arr61, ami egy l16nap 
••ln t0rt6nt · 
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„Egy h6 mulva ! ... Tollam Mptelen le1rni azt a 1elenetet. A 
vouziersi törvenrszek egy havi hörtönre es otszaz frank penzbün
telesre itelte Vetl inet, amiert eletveszel}'es fenyegetessel tämadt az 
anyjara." 

Amikor a masodik fogs~gh6l kiszaba1lult. megkezdödött a veg
le~es zülles korszaka. Hiaha val6k vollal< k1serletei. Az alkohol erö
sehb voll, mint j6szandukai es a zölrl mereµnek cs6lqa örökre meg
tamorilotta Lulsa:,rosan finom, tulsä~osrm szcn ihilis poeta lelket. 
Pedig nem voll hinan a j6 szandeknak. ~leg l "'Ü-1-ben ezt u 1el
mondalol iktatta nkkor megjelent kötetjcnck olere : 

.•• Se pct fe ~1ionncr c;lns cesse 
P .1r l' ffort desinteresse, 
D'un cocur un peu debarrass6 
De loute l' ancien J bassesse. 

A szc\ndek kurlarcot '·al lott es Verlaine tovähh folytalta regebb1 
<iletm61hat, brasserieböl lnasseriebe jart, k6rll'1zh6l k6rhäzba cipel
tek, ha,lälaiir. 

Es ezl a hü.s regenvt dolgozta fel igen ellenszenvesen, igen 
erdekelten Donno,:;. Kön\'venek c:-ak reklAmul szotgal a szoborbizott
säg elhatäroz sa, ho~~· riem gyiijt lp\•äbb. Val6ban, Vedaine meg 
nem ihleue meg ele_g!!e a szi\'eket. Es ig~· egy helen ket csorha is 
csett volna, ket meltatlansag a halott faun emlekezelen. 

Szerencsere. a pärisi tanacs talalt m6cfot e kct meltän~ialan
säg orrnslasar 1. ~z a m6d pedig az, hogy nz cgrik tavoli külvarosi 
quarliernek. a B u t J e s-a ll x-C a i 11 es neg} ednek egyik utca1at a 
V ctlaine neveröl nc\'ezte el. 

A baragos szellcmek lecsillapitasära ez j6 expedicns. cg,•ebre 
azonbnn nem szolgl'lltiat, mert Jegalabb is nehcz elkP.pzelni. m1csoda 
öromct s:terez a holtaknak az ilyen posthumus megtiszleltetes. A 
var os1 tanacs azonhan kets gtelcnii 1 1elct nkai·ra ad11i annak. hogy 
erzeke van a kölLernenrek il'ant. Söt talan buzditani is nkarta az 
elöket an a, houy ver·seket it·janal.. Petlig a versir as, mint kercset· 
forrlls inkähh lenyiizes1 ipa1·, amcnnyil1cn olyan te1m6kekcl produ
kal a fog,·a~ztas sz:l111aia. amelyl•loe annak nincs fcltctlcn szüksege. 
1 zert azlan a versir 6k tulajtlo11 kcppen vcgzeles gaztla::.ngi hibal kö· 
vetnek el, amely al\arMnyszor nyomot Im <lönti öket. A szegeny 
költöknek a~tän nem is man1d m:1s meutsege, rninrhogr a lerrneszet 
ma~a verte me~ öt•et - lelketlcniil - koltöi tehetseggel, ahelyett, 
ho~;r mas kepessegel ruliazta volna f el ökct . 

.Mi\•e pt!dig az arl61tzet0k Jeleslegcsnek talal1ak a poezist, 
azert szep. hog\' legalahh a yflrosi tnnäcs talalt oh-an t!azdasaru 
m6clot, ameh nek se~itsc 26vel u~v lehel le16ni a köllö irnuti tat to-

' zäst, lJOt!}' ez nze1 l r'ie növcl1e a. kollekli\•itns ll'dtcit s . Eµy az 
utcasa1 okra illesztell jclzö tä.bla : cz a: cgc~z es a keg\•elctcs erzes
nek elc~ van uh•e. lgnz, hoi:?y a iluttes-nux-Cailles negyed szegeny 
lakosai sohasern halluuak emliteni Verlai11c nevet es ezentul sem 
fog)äk tudni, ki voll az. ez azunllan rgeszcn mindegr. Az ilyen 
apr6 dolgok nem banqak a szegerry köllöt, aki mar. itt a iöldön is 
ment volt minden hiusägt61, ott pedig, ahoi most van, ott meg bi
zonvara megszabadult euöl a. ' leeutols6 ~s l91itovähb eltart6 emberl 
meit61 1 C i b o 1. 

• 
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Csodag:rermekek. 
----------~--. 

A szdlemi erök kora ~rdts~ge. 

frta: Z5;oldos ßenö. 

Korunkat a benne idönkint megnyiln'mu16 lenyegcsebb 
politikai, tärsatlalmi es kulturalis mozzanatok utän mar eddig 
is oly sok mindennek elneveztek, hogv epcnseggcl nem okoz
hat nag) obb fehünest, ha az.t ez alkalommal a c s o da· 
g y er m e lc e k k o r ä n a k keresztcljük el. Mint j6tekony 
n) ari esö utan termckeny talajb61 a gomb.i : oly bnmulatos 
szaporasäggal bukkannak elc3 közeletünk talajäb61 egv iJö 
6ta a csodagycrmekek. Öt ch·es hegedii-"inu6zok, 6 - 8 eves 
zongora-kapacitäsok, tiz eves politikai sz6nokok, ugyanennyi 
esztenJös regenyir6k ( 'l poetek;61 nem is sz61ok), fel vilago
sodott csecsemok, a kik dajka n6täk hclyett Schoppcnhauer 
es Hartffi'illO lilozofiai rendszere utan erdeklodnek, - s a 
j6 Eg tudja, mennyi mäs horribilis t lcntumok. S mi a dolog 
vege ? - az, hogy bilszke mosolylyal üt rnegterhelt zsebere 
a tül-elelmes impreZ'ui6 ... 

Nos, hat czek epenseggel nem egeszsegcs tünetek. 
Nem lehet örülnUnk ennek a korai fcjlödesnek, mely intemiv 
vilägitas'Ja helyezi 1oranva halaJ6 korunk degcnerä ... i6jät. 
Kora-erettseg - kora megsemmisüles. Szirtc elkepze1hetet
len nagy szellemi funkci6kat elhirhat az emberi agy, - de 
normälis, fokozatos tejlödes mellett. De a cso<lagycrmek is : 
non fit, sed naschur. Tudcunkkal meg egy cvalarnireval6> 
csodagyermek se vitte valami so'K aig szellemi eröinek fe1lesz
teset. Egy szep napon elpauan a kifeszi1e1t hur: egyszerre 
letünik az odäig meg egre-töldre diesen talentum, me~kezdo
dik a dekadencia s az oly ·korän, söt id6 elött megfaradt, 
fiatal lelek nyugalomra ter, elmerülve az elfeledtetes j6ltevo 
hullamaiba. 

MUvelt vilägnak nagy gondolkod6it termeszetesen ez a 



kerdes sem hngyja trintetienül. ~orurn~iut i11egsz6Jalnak a 
szämottevö pszichiaterek, boncolgatjäk a kerdest jobbra-balra, 
de sokaknak velemenye legtöbbször csak abban a meggyo
zc5deslinkben erosit meg, a mire mär azt megeUSz61eg ma
gunkt61 is .rajöltUnk, hogy - csodagyermeknek lenni j6, de 
1 e t il n t csodagyermeknek lenni vajmi keserves. 

A m~gyar irodalom eddigele nem is vett tudomast a 
L a R e v u e n e k !egutobbi szimpoziumär61, melynek vele
menyei epen a csodagyermekek divatos kerdese körül forog
nak. Magam is az angol «Re v i c w o f Review s-.·bCSI -
vettem tudomast ezekröl a velemenyekrol, melye:C közül egy
pär lenyegesebbet nem le~z szüksegtelen e helyen is fclele
veniteni. A nagy kerdes, melyre a velemeny-adasra felhivott 
tud6s elmeknek vlilaszolniok kellett, az volt. hogy vajjon 
a kimagas16 tehetsegU cmbereknek szinten nagyeszu gyer
mekeik vannak-a s vajjon a zsenge kor boseges igereteinek 
rendszerint teljes kife'l6des; vagy felsüles-e a vege? 

Havelock Ellis a <britt szellemröh irott tanulmanyäban 
azt az eszrevetclt teszi, hogy - egyes ismettebb kivetelek
töl eltekintve, - az Anglia \ltal produkalt zseniälis gyerme· 
kek ketsegtelenUl koraerettel. voltak. 

B e r t h e 1 o t, a francia tudomänyos akademia titkara 
a f entebbi kerdesekre adott välaszäban megengedi ug). an, 
hogy 6 a tärsadalomban ketsegtelenül magas polcot vivott 
ki maganak, de mär az ellen a felteves ellen eroteljesen 
hadakozik, mintha ö ccsodaszülött„ lennc. A hirneves L e c ky 
- mondja Berthelot, - annak iJejen szin1en mindig hata
rozottan kikelt az ellen, hogy 6t gyors szellemi fejlödese 
következteben netalän prodigiumnak tartsäk ; o tudomänyos 
vizsgälataiban elejetöl fogva a rendes, nörmalis ösvenyt kö
vette es semmi egyebet. Tiltalrnz.ik tehät az ellen, hogy ot 
a rendkivül'seg mäzaval vonja be a szenzäci6kra ehes köz
velemeny. 

Objektivebb vclemenyt 11Y:Ivänitott ennel a hires olasz 
Mon t e g ä z z a szenator, a ki azt fejtegeti rövid közlem6· 
nyeben, hogy a zseniatis gyermeknel mar a fogamzäs pilla
natat61 kezdve fenn kell forognia az agysejtek bizonyos rend· 
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szcrtelen es a normäiist61 elterö ~trukt urajanak. A nagy 
Camille F 1 a m m a r i o n, - ki epen a tizenkilencedi~ evet 
töltötte be, mil<or elsö nagyobb munkajat megirta: ldjelenti, 
hogy mar öt eves koräban kezdett komolyabban hozzälätni 
a csiUagaszattan tanulmanyozäsänak. Szcrencseje ennek a 
nagy tud6snak, a ki, Iäm, szellemenek frisseseget es elcven
seget minden .:csodagyerm~k5egei> dttczär.l öreg n 1pjaiban 
sem vesztette el, - hogy nem a XX. sz-tzad elejen szülc
tett, mert az6ta mär bizonyära fele .nelt helyarak mellett mu· 
togatnä valamely penzs6var imprezari6 1 

A szinten nagy kora-erettseget tanusit6 d'E s t o u r
n e 11 es de Co n s ta n t baro erdekesen adja elö, hogy 
bizony 6 a Lyceumban tanulmänyok dolgäba'1 meglehe• 
tosen rosszut viselte magät; de mär az elemi 1skoläban volt 
egy j6 öreg tanit6mestere, a ki kiveteles jövöt j6solt neki. 
llyenfele j6slatokkal kesöbb is talalkozott. Nimes ben pel
däul, hova egy alkalommal, meg mint egeszen gycrek-em
ber utazott, a szällodatulaidonos a vilagert sem akart t6le 
elfogadni a lakäsert es elelme7.esert, oly eros volt ennek a 
j6 embemek a meggyözödese az irant, hogy zseniälis ven
degenek a lätogatasa majdan j6 szerencsct fog hozni reaja 
es SZall1Jdäjara. 

Figyelmet edemel a Paul B o u r g e t vallomäsa. Ö 
egyaltalaban nem kepes visszaemlekezni arra az idöre, mi
kor meg sem irni, sem olvasni nem tudott. A kora eretls~gnek 
rninden elkepzclheto simptomäja jelenlkezett näla annak ide
ieben. Meg j6formän el se erte egeszen az ötödik elete\ et, 
mär Shakespeare-t es \Valter Scott·ot olvasta, kiknek mun
kaiba val6 belemelyedes, - mikent azt nagyon j 61 tudjuk, 
- a f elnött embert is sok tekintetben pr6bära teszi. Elismeri 
magär61 ez a nagy lelek-buvär azt is, hogy minden alkalom
szerü munkäja, amit t.1gysz6lvan cmegrendelesre'> kellett irnia, 
mino volt peldäul egy.egy beszed, vagy egy speciälis targyu 
ciltk, szinte benit6 hatassal volt agy-muködesere, mit o min
dig annak a körillmenynek tulajdonitott, hogy a mikor 6 egy
egy munkäjat fogalmazta, ugysz6Ivän csak fälig volt öntuda
tlmät. Ennek a sajatsägos lelki allapotnak es a mi közönse-

a 
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ges fogalmaink szerint abnormalis agy-muködesnek a követ
kezmenyekepen egyes munkai kesöbb teljesen ujaknak tün· 
tek föl elötte. Mintha nem is c5 irta volna azokat, hanem 
egy ismeretlen harmadik szemely szellemi alkotasät olvasnä. 
Innen eredt aztän az az erdekes es erös, de szokatlan jelen
seg, hogy - mint 6 mondja, - valahänyszor egy-egy mun
käjät nyomtatasba olvasta, sot meg nlyankor is, mikor az 
epen befe1ezctt keziratot tijb61 atolva3ta, - val6saggal rä 
kellett beszelnie önmagat, hogy ezt a munkat val6jäban o 
es nem mas vataki irta. S csak akkor nyugod1Jtt meg, mi
kor mär sikerült magät beleelnie ebb~ a meggy6zöJesbe. 
Igazi szent örület fogta el, ha koncipialt. 

S u 11 y Pr u d h o m m e bizonyara maga is egy rend· 
kivilli gyermek lehetett, de nem gondolja, hogy egy gyer· 
mek kora·erettsegebol bärmi következtctest is leheme vonni 
annak f enyes jöv6jere nezve. A nagyon is kora gyermek
evekben megnyilatkoz6 zscnialitäs, - mint abnormälis älla
pot, - magä.ban meg egyältalan nem nyujt biztositekot a 
szellemi erok kesöbbi tökeletes kifejlodesere. J u 1 e s Br et o n
nak az az eszrevetele, hogy minden nagy muvesz kora-erett 
volt. Ezzel a velemenynyel a megkerdezett többi muveszek 
is mind egyetertenek. Rod in szerint a koraerett gyermekek, 
- szabruy szerint, - többnyire megfelelnenek a hozzäjuk 
füzött varakozasnak, ha okszerlicn bannänak velük kell6 
idöben. A mi ot magät illeti, - jegyzi meg a nagy francia 
szobrllsz, - 6 soha eleteben nem volt a mai ertelemben 
vetl csodagyermek. Mär zsenge koräban ren<lkivül gyors es 
könnyü felfogast tanusitott ugyan, de mindig nehezen rlolgo
zott, müveszetenek es a termeszetnek melyseges szeretetevel. 
Eszembe jut itt, a mi hires, de oly koran clhunyt Fadruszunk: 
mily j6 es tanulsagos lehetett volna 6t is belevonni most 
cbbe a szimpoziumba 1 

Az e16kelö Francia foly6iratnak ebben az erdekes kör
kcrdeseben összesen hatvannegy kitUnö ferfiu es egy no 
ado1t velemenyt: ez ut6bbi a nagymüvettsegu d'U ze s her
cegnö. Valamennyien p&ratlan egyertelmtiseggel ismerik el, 
hogy a zenei es kepzl>mtiveszeti zsenialitas koran s rendsze-
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rint nagyon is zsenge korban jelentkezik. Oly sok Janges~ü 

embernek azonban, az elet különfele viszonyaiban, 6penseg· 
gel nincsenek tangeszu gyermekeik, mär legaläbo a mennyire 
sajät h1vatäsukat vesstUk teltinte tbe. A mathemat1kai tudäs 
rendszerint szinten nagyon koran szokott megny1lvänulni. A 
beerkezett valaszokb61 azonban egy dolog mindenekfölött 
nyilvänva16 s ez az, hogy ai ugynevezett csoJagyermekek 
jövojehez fllzött vermes remenyek csak nagyon keves csetben 
szoktak teljesedesbe menni. 

Szamos közzetett velemeny aztan oda konkludäl, hogy 
nagyon sok, fenyesnel-fenyesebb jövovel kecsegtetö langeszu, 
de koraerett gyermek tovabbi ~zellemi fejl6Jese lassankent 
belevesz az arany közepszerüsegbe, resziat azert, mert nevel
tetesük tevesztett iränyban haladr 1 reszint pedig azert, mert 
olvasmänyaik, kesöbbi tanulmän} aik az 6vatos kritika mello
zesevel, rendszertelenül lettek összevälogatva. 

Nincs tehät valami boseges okunk m6dnelkül örvendeni 
a csodagyermekek teren ujabb idöben tapasztalhat6 ttll· 
termesnek. Különösen nem epen manapsag, mikor az üzleti 
szellem es szenzäci6-hajhaszäs a teremtesnek ezeket a rend
kivüli äldozatait is kezdi mär lelkiismeretlenül kizsäkmänyolni 
s oly iränyba terelni az egesz csodagyt::rmek·kerdest, a mihez 
mar a humanizmusnak is van nemi csekely köze. - De 
helyenva16 mäsreszrol az is, hogy azok a szülok, k1ket ilyen 
zseniälis, de kora erett gyermekkel äldott meg a sors : ennek 
jövendo palyafutäsa iränt ne taplaljAk okvetlenül es oktalanul 
a legvermesebb remenyeket. 

--. 



J 

1 
1 j 
, I 
J 

' 
·~ 

!~ 

A szen11~1eki perjel. 
Irta: Miskolczy Simon Janos. 

Egy h6napja, ket h6napja aJig mult a Perenyi IstvAn 
kiralyi tärnokmester halälänak, mßr is sok sz6 esett fiatal 
özvegyeröl, vilägszep Dreghy Krisztinär61. A vilag szäja pedig 
olyan mint a malom. Ha egyszer elindult, meg sem all addig, 
amig le nem Järta valakinek a j6 h)ret, nevet, becsUletet. 

A vilägszäja pedig megindult. Ugy beszelik a környeken, 
hogy a dedesi värkapu körn\'eket nem igen veri fel a gyom. 
Van aki letapossa, aki a szep özvegyet vigasztalja. Ha csak 
ennyiben votna 1 Egyebet is beszelnek 0.111 t Azt beszelik a 
rossz nyelvek, devaJ fehercseledek a vär alatt, hogy a szent
leleki kolostor szemre\al&, dekeg perjele, litterätus Dar6czy 
Pongrac maga az, aki napos vendege Dräghy Krisztina asz
szonyomnak. 

Ahogy toväbb üzik-fllzik a sz6t, meg mas is kitudodik. 
Hogy nem gy6ntatni jär oda a perjel. Van is annak a pa
tyolat asszonynak gy6nni val6ja . . •. Hiszen olyan fiatal. 
Alig elt meg. Amit elt az se volt elet. Beteg embert apolni, 
szazf ele szeszelyet, nyiigös rigolyait türni. Bizony csak szen
vedett. Pedig azokkal a varäzslatos, igezCS szemekkel mäs 
asszony hej 1 de is tudna elni. Mäs asszony? Tud azzal o is. 
Az ördög nem alszik . . . A szep asszony nem tud • . . 
A barät meg nem akar. Egyazon uton jArnak mind a har
man. Nem csoda hat, ha talalkoznak is neha. 

Ugyan ugye-e? Majd az is kitünik a dolog tovabbi 
fejlCSdeseböl. 

A Nyaru meredeken ket alak kapaszkodott felfele. Ügy 
latszik vadaszok. Mind a ketto hätän az aranynyal, ezüsttel 
boritott, szögekkel kivert puzdräban benne volt az ijj. Mel
lette meg szintugy kicifräzott tegezben fölösszämu tollas nyil
vesszök. Az augusztusi nap igen a hatukba tuzött. Nem is 
igyekeztek felf ele. lnkäbb beszelgetni lätszottak. A magasab· 
bik a paulinusbarätok gereznäval belelt habitusaba volt öl· 
tözve. De ez a häbitus sem olyan volt am, mint a többi 
kamzsaruha. Olyan hetyke szabasu volt, hogy minden mäs
n!lk latszott, csak kämzsanak nem. A barät se la:szott ba
rätnak SarkAn yus csh:ma voll n labftn. Ki laiott mär oiyat' 
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Ba11\tnak SArkant) üs csizm)jt 1 No de ezt csiti\ hng~1juk m~g 
reszlet kerdesnek es CEöndes atmelkodassal essünk tül rajca. 
Erdekesebb az, a miröl besulgettek. 

- Hallode-e, pcrjel, a szepseges Draghy Krisztina si
ratja-e meg a meghalt urat? Busul-e meg nagyon utana? 

- Busul am. A lelket is kisfrja maholnap az a sze
geny asszony. Nem is hinn6 el felseges uram, mennyire 
szereti 11z nz asszony m~g most is az ö porlad6 urat. Majd 
odavesz utana. 

- Odavesz .. . Dehogy ve5z. Barat beszed. Sir egy 
kicsit. Aztän majd h~ f elazik az a Jiliomböre, Jetörüli a köny
nyeit. A helyet meg cs6kkal f ogja fclszaritani. 

- Nem minden asszony egyforma: Ez legalabb is 
masrel~. 

- Perjel . . . per;eJ. Hiaba vagy te litteratus Dllr6czy 
Pongräc. Tud6s hireben is allhatsz, hanem az asszonyokhoz 
megis cs:ik barat vagy te. Hat azt hiszed, hogv az 01.~ an 
tüz, a melyilcct mar egvszer me~gyujtottak, a melyik mar 
egyszer egett ... elalszik magatöl ... ha ugy hagyjäk .. . 
Dehogy alszik. Csak a szinen :amr.d egy kis ham:i . . . De 
ha a szel, a neki va!6 szel megfuija, efotre kel· nyomban, 
elszall a hamu . . . bngra kap ez ele\•cn tüz . . . l\lcrt a 
tuznek az a termeszete, hogy egjen. A szep esszonynak 
meg az, hogy szeressen. 

Elmosolyo<lott ezekre a szavakra a barAt, de az;rt csek 
rolytatta a magAet. 

- De a szentasszonyokra csak nem all az ? 
- Nem. Mert azok csak szentasszonyok voltak, de 

nem szep asszonyok. A szep asszonyok nem lehetnek szen· 
tek. Egyik fogalorn kizarja a masikat A szep ASS'Ony egyik 
scm nkar szent lenni. Sokkalta inkäbb szercti magat is, a 
szepse-:5et is, az eletet is, semhogy fiatalon kmodana mind
ezekrol. Mert csak a fiatal asszonyokb6J, v.rul6 szüzckb61 
välnak szentek. V en asszonyb61 nem lesz szent. Az mnr 
idelent is szent, földi eleteben. Annak mar könnyü azza lenni, 
mert azt mar maga az ördög se viszi kisertetbe. - Nmcs 
igazam, perjel? . 

- Köztünk Jegyen mondva, igazad \'an, fölseg. En 
aze11 most is csak azt mondom, hogy nem olyan tab6I fa.. 
ragtak a Draghy Krisztina bölcsöjet . . . Olvas6t pergetnek 
az 6 r6zsa·uj1ai, imadsägot morzsol az a kläris ajaka. Imäd
sägon jär annak az esze is. 

- Nem hinnem et. Mihelyt egy barat vedi valarnelyik 
9".6p flleE<>ny ~ren} e:t, mindjt\rt iJ'I!. '1LL~ a:: nekem De maj<4 
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utana järok j6magam a dolognak. Azt hiszem majd el csek, 
amit a ket szememmel lätok. 

Ilyen diskurzust folytatva tünt el a ket vadäsz az erdo· 
szflen. Az egvik Mätyäs kiräly volt, aki egesz nyarat a di6s· 
györi mulat6-väräban töltötte. A barät pedig senki mu, mint 
Dar6czy Pongräc Deäk szentleleki palos perjel. lrtanak vala 
ez idöben 146t:-et. • 

Este idö van. A mezei munkat vegzö jobbägynep mir 
hazaverödött a dedesi mezökröl. A vacsoracsillag is percröl
percre jobban nekifenyesedik az alkonyatnak. A vär felöl 
egy lovas vagtat a Csikorg6-bercnek. Fejet hol leszegi daCO• 
san, hol megcsovalja boszusan. Majd idegesen Uti ügeto lova 
oldaläba sarkantyujät. Ahogy feler a Csikorg6 gerincere, szet
nez. Rövid habozäs urän a Hetemer-he~vnek veszi ut1ät. 
Sötetedik. A szälerdö susog6 fai söteten, feketen nyurgultak 
fel elötte, mellette, ahol elvägtatott. Nem sok idö mulva oda
ert a Hetemer tetejen levö szentleleki kolostorhoz. Itt meg
ällt. Bement a kolostorba, ahol a perjel utan kerdezösködött. 
A kertbe vezettek Dar6ezy Pongräc ott vacsoräzott a halast6 
putjän eptil1 lugasäban. Mihelyst meglätta Matyäs kuszalt 
vonäsait önkenytelenül is elmosolyodott. El6zekenyen sietert 
elebe. 

- Hozott Isten, f elseg. Hat szena-e vagy szalma ? 
- Hadd el, Pongräc ! Sohse jartam meg lgy asszony· 

n!ppel. De hiszen nem is asszony az. Olyan az, mint a kÖ· 
kep. Meg a nezese is olyan märvänyhuvösen hatott r&m. 
Hat meg az az örökösen felig lezart szeme. Mintha mindlg 
imadkozni akarna. Az imädkoz6 asszonyokat pedig meg a 
szentkepeken sem szeretem. Ha egy szep asszony arcan ilyen 
ätszellemtilt, csupa ahitatott Jätok, mindig az jut eszembe, 
mintha az edes, ttizes aszuborhoz ecetes ugorkaval kimU
nanak. 

- Hat ugy·e, hogy megis csak nel<em volt igazam? 
- Ördög vigye az igazadat, Pongräc. 
- Hanem azert fölseged ne haragudjon. Üritsünk 

inkäbb egy pohär bort a kökep-asszon) ra. Ezen a he~yen 
ugy se igen szokiii menyecskekert inni. Aztän mondanek is 
valamit. Nem adok neki egy evet se, hogy az a szomoru 
asszony mäsforrna lesz. Meg talan ferJ!lez is megy? 

- Pongräc . . . Pongräc, ezt mar nem hiszem et. 
Apäca lesz abb61, nem menyecske. 

- FogadJunk, hogy nekem lesz igazam. 
- Allom a foaadast. SzAz aranyat ftzet a ki veszit. 
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- Tartom, felseg. No m~g egy pohärra.l. 
- Hej 1 märvanyhideg Dräghy Kris~t na J Nemcsak 

boldogult Perenyi lstvän voll a te beteged. En is az vagyok. 
De ha piros lesz meg valaha az arcod, en is ott leszek. 
Nem vagyok en ördög, hogy a szemkep, meg a tömJenltist 
elriaszszon. Lätlak en meg teged nevetni is. 

- De nem rad. - Tette utana csöndesen a perjel. 
AztAn fenekig üritve a poha1 at, - k1kiserte a kapuig Holl6s 
Mätyäst, aki innen mar jobb kcdvvel kocogott haza a di6s
györi värba. 

Egyet fordult az idö lcereke. Es ahogy fordult, lepergett 
r61a egy esztendö. Holt6s ~~ atyäs mesmeg a diösgyori var
ban mulatoz1k. Darcczy Pongrac is csak a minapaban jött 
meg Budclvarb61, ahonnan egy nagy vasas lädat is ho
zott magaval. De hogy mi leg\ en a ladaban, azt haland6 
nem tudhatja, leven a lada a perJel celläjaba beallitva es 
irdatlan nagy vaslakatokkal lezarva. 

Azonf elül ped1g a perjel sem hagyta el a szobajat, 
mi6ta hazajött. - Azt mond1a, hogy beteg, ny ugalomra van 
szüksege. Resze is van benne. Nem habor..,atja senki ember
fia, hacsak a dedesi özveg~ Draghy Krisztina belsö ferficse
lede nem. Az gyakran megfordul a perjelnel. Nem tudni, mi 
okb61. Lehet, hogy betegnek val6 iralo varazsftiveket, herba
teakat hoz neki. Ugyan miert is masert jönne a palosok 
perjelehez a Peren) i lstvanne csatl6sa. . . . ? 

Egyszer sztän Szent-i\Iihäly havanak dercka körül nem 
Dedesnek fordult a Drägh} Kr1sztina csatlösa. Levclet irt a 
per1el, aztän meghagyta a csatl6snak, hogy azon minutäban 
Di6sgy§rbe vigye. Ott is ne ad1a at, csak a kirruynak. 

Ugy is törtent. Atvesz1 Ma1yas a perjel köszonteset. 
Feltepi a levelet. El is olvassa. EI is vältozik az arca. De 
ugyan hogy is ne valtozna, mikor azt irja a perjel, hogy 
«Szent Mihäly havänak huszonötödtk napiän egy nappal sem 
hamarabb, sem kesöbb, mir t eppen ~lihäly-napkor lesz a 
szentleleki p8los-kolostor templomaban a Draghy Krisztina 
eskUvöje. Hat csak ugy intezze sorat fclseges kiräl~ om, hogy 
itt legyen. A szäz aranyat is hoiza magaval, mert ne'll regi
ben jöttem haza Budär61. N agyon kiköltekeztem. 161 fog esni, 
ha egy kis költ$egem megterlil.> 

Elolvassa Mätyäs. AliP hisz a szemenek. A1tan föl
kacagva adja meg a vAlaszt : Mond meg a perjelnek : ott 
leszek ... > 
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Föh·iradt hllt Szent-Mihaly napja. Mätyas reggel fel~ 
fenyes ki~eretteJ, udvari neppet nekiindult a szentleleki ut
nak. A Dolkahegy alatti 16nal talälkozik a györi paulinusok 
perjelevel. !\leg is kerdi töle : 

- Hovä igyekszik, szent atyäm? 
- Szentlelekre, esküvore. 
- Esküvöre . . . ? H1szen ott van a szentleleki perjel, 

csak nem bizza masl'a az eslcetest. Jlyen st6lät, mint ma 
kap, csak nem enged ät mä~nalc •.. 

- Mar pedig igy van a dulog 1 - erö~ködött a perjel 
harriskas itbräza1tal, mint a kinek nag) on furja az oldalat 
valami, de nem szabad elmodan a. 

A szentleleki kolostorban is nagy volt a sürges-forgas. 
Sävolt selyemdamaszttal boritottäk, fcdtek be a templomba 
vezetö utat. \'irägfüzerekkel aggadtak tele a kaput. Hogy 
amerre a szep menyasszony j in, meg a läba n~·oman is 
virag f kagjon . . . Meg a le\·cgöegböl is viräg hulljon rä. 
Jön is mar. A neg\ lovas htf't6 CSlk ugy röpiti fotfele a 
maJyinkai utr61. ~lintha taltOSC'k lennenek elebe fogva, f'ZOk 
is csak pel) het emelnenek. Fenyes näsznep a n) omäbEtn. 
Szäz 16 lcpese pattog a kapu elött. Szäzan is ugranak leemelrai 
a szep menya<-szon) t, aki olyan, mintha senki n1as, mint 
maga a hetorszägra hires Tünder Ilona volna. 

B':1rackvirä0 b6l szinü vont arany szövetböl keszült, 
gyöng) ös-aranyos sk6fiummal fCizött tarcolan szoknya volt 
rajta. Arany paszomäntokkal kihanyva, kirakva. Arany bro
kat viräcos szm;etböl keszült, gyöngyökkel beboritott derek 
feszült n1eg ring6 csipejen, hullamz6 kebelen. Gf1mbölyü vAl
lairr61 meggyszinbärsony, hermelines mente omlott alä. Fodo
rito1t, aran) ragyogäsu hajaba g\ öng:} öle belefonva, zomancos 
virägu, aran)köves reszketö tü tüzve. Meggyszin barsony, 
kivül nyuszttal, belül petymettel belelt süvegen rngyogt3k a 
dragakoves boglärok. Karcsu derekat gyemäntos öv uleltc a.t. 
Kiräl) szinü bärsony cipell) a labain. l{öves perc.:ek h6feher 
ke;-en, gyöng.\ ös nyakszorit6k, siyaragdos näsfäk a n) aka
ban . . . Pajkos mosolygäs hamvaspiros arcan • . . Eg~' 
mennyorszag tüze a szemeben . . . Csak a Tünder llona 
lehet ilyen szep. 

A menyasszony hat mär csak itt volna, de hat a völe· 
geny? ltt van mär az is. Alig, hogy az oltär ele all a het
or szägszepe menyecske, megnyilik a sekrestye ajtaja. Ott All 
a Vl legeny diadalmas mosolylyal. Ahogy rr eglätjäk, Mätyäs
t61 kezdvc az utols6 fämulusig elalmetkodik a v~ndegkoszoru. 
Soha ilyet t A völegeny senki mas, mint maga a szentleleki 
perjel: Dar6czy Pongrac Deäk. 

. ... 
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Sznkt\ltal bAjüszszal . . . Tömött fekete haJjaJ, amln 
nyoma sincs a tonzuränak. cEzert nem bujt ki hät okegyelme 
az odujäb61 majd milsfel h6napig. ~ Sugnalc össze a baratok. 
BarlLtruha sincs tun rajta. De nincs am 1 Hclyette zöldszinU 
damns'.'tseh em nadräg. Csiz.mäjan arnnyos snrkant\ Li f!.Ye· 
manttal, ntb nnal, smMragd<lAl megrakva. Damasztselycm dol
manya "irngformnrn csinält öreg, jofele gyöngyböl va16 gom 
bokkal cllatva. Pany6lrnra vetctt gränatszinü mentcje hiuz
mällal belelYe. Drägaköves knrdövet majszolt, ve.;ctt csattok 
fogtak összc. A kardjr-tt remekbe csinalh ltta valamelyik ötvös, 
oly•m cifra volt. Rar6toll volt a silvcgen, aranyb6l csinalt, 
dregnkövckkel mcgrakott forg6ban. Cs.1k u,gy hnjb6kolt, ha 
megrezdült lcezebcn a premcs kackias süveg. B1zony nem 
mondta volna senki 6kegvelmere, hogy meg ezelött egy pär 
nappal is sz0rkamzsP.b 'n iärt. 

Oh an ddceg, olyan h6dit6 volt, hogy meg a kiraly is 
rajta f dej1et1e n szemet. Hat mt?g a szepseges araja . . . 

Fötcscngett sz enek. Sa!\ i Tanuis di6sg) öri paulinus 
pcrjel papi diszornatus :ban odall az ohärhoz. Azutän kije· 
lenti , hog\' rr.inckutäna Darl' czv Pongräc szentleleki paulinus 
prior ezelöit egy h6nai:-pal kilepett a rendboJ, cz elfog idtatott, 
tehät ö nincs többe papircndben, összcesketi, mint immär 
vilagi ferfiut özvegy Perenyi Istdnn6 bereki Dräghy Krisz
timh al az at\•a, f1u, szentlelek neveben. Ugy is lön. Ajtatos 
egyhäzi E-nck buzg•) h ngja mellctt, karjnn virul6 sdp 
menyasszonyaval, hites fel\ se~evel hagvta cl a templomot vi· 
teztö tinold-dar6czi D ... r6czy Pongräc Dcak, több vllraknak Ci 
falvaJmak ura. 

,'\zutan megindult a näsz:iep haza Dec.lesbe. Jött a ki· 
raty is. Jöttek a b 1ratok is. A lakorua alatt aztän Mätyas 
kiräly, mikor mar b, lemelegedett a mulatsilgbA, csak odafura
kodott az ujdom.ült ferj melle. 

- Nesze Pongräc, i t van a szäz Arany. Megnyerted 
a fogadast. De nem is i1yer en tölem tö be et:s fityinget 
sem semmifele p 1p. E entul en is az ösi peldasz6val 
fogok elni: cne h g}j az olyan papnak, az o!yan baratnak, 
a mel} ik sarkan·; üs csizmäban jär, vadaszni szokott, haz· 
hoz jar g} 6ntami• . . . Hät nieg a mclyik szep özvcgy 
nszony häzahoz jar gy6ntatni ? . . . 



Az Akademia palyadijai. 

Finom penz, j6 penz. Sz!\z arany, kHszäz arany, ezerk~tsdz 
korona, ezer magyar frank, harom,zazhatvao arany formt. Be el· 
keine sokadmagunknak ebbeo az ehes kis orsz1gb !D, ahoi elbolon· 
dhjak a fiatal embereket azzal, hogy vao magyar irodalom es 
hogy meg is lebet belöle ~lni. Sokan beugrouunk, sokan be fogunk 
meg ugrani ennek a svindlinek, de mikor hohem feJünket meg1epi 
az ehö der, akkor keblünk kihült koh61ab6l, v nse~töl szaraz 
ajkunkr6l kifakad az e.sö szitok, az eisö kiJ6Lanodas, - es heny
telenek vapyunk azzal a tollal, ame1yiye1 napi ken) erünket is alig 
tudlU'< megkeresoi, hi1ül aclni, hogy az Aiuldemia a hincsei fejeben 
meKint szttmär3a,.:ot ker a palyaz6,(t61. 

Mire is hirdet pfllyäz1tot az Akademia? Kivänratik 6dai köl
tem~ny, amelynek tA1gya lehetOleg a mag•ar nemzet hazafias küz. 
de me nek erzelem- es eszmetiörebOI veressek. (A g~·engebbek kedv6-
~rt: J6, zaflOs, urasägokt6l - Petöfilöl, B1tJzät6l, Tompat61 levetett 
frllzisok k1vaotatnak es ja1 annak, aki hazafiasabb es kö töibb akar 
lenni a batvonas eve' Ado arjaina1. 

Kivantat1k szinmü mel~nek tärgya Hunyadi Janos kormänvz6 
~s V. L11szt6 kiräly kor6b6l veendO. (A g\ Ongebbeknek: l\1e1;j e), 
liam, az akadamiai könyvtArba, Mrd ki, ha kiad äk Hunyad1 Janos 
ko1 äru vooa1koz6 cforräsokat> es iij egy cHaup:- und Staatsaktiont>, 
ameh ben egy scJv6sziuü sze1 elmi iigy T6kony ere csörgedez, vegül 
värj. De ba IAlni lo~od, hogy a clomhok> mar mrnd ki vann ,J[ 

adva valakioek, akkor mar ne 1s pälyäzz, mert akkor mtr 1905. eyi 
januftr .ll6 7. napj ~n bizo1.yo~, hogy ki fogJa elviuni a pAI} adijat 
1905. evi mäJUS 31-en.) 

KivAntJtik elbesze.O· költemeny, me'ynek targya lebet tör1e
netr, moodai vagy 1e1en 6 e1bOI vett. 11'1ut~d szem elött a 16 ragi 
tö1 u~neti nove11at es jeg\'1-zd me!r, hogy meg Mikszath Kalmno sem 
pf\Jyazott soha e dJjra. Pedig a ki .öttle az, hogy a JUla mazaud6 
mn caz irodalomra nezve m eres"'g• leg,·en. Hogr 11 sz·11 ka rugj i meg!( 

lrasse8 meg a magyar regä •Y tör ene1c a 1izenk1lrncedik sd.· 
zad mllsik fe eben. (Rec,pe: Keme1 y Zsigmond, J6kai - mindkettO 
A a. bonbeutl - da aztAn J6sika, Ku by, De~rP, Palfy A bert atb. 
Veµül uidd le n moderneket, dekadenseket. Nemi kefZYelmet mu· 
tathatEz Iv~n) i Ödönnel ~fi Tolnai La1o&sal nemben, de Til6g~rt u 
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yedd tudom!sul, hogy e~y Ambrns Zoit~n is van a vihtgon ~s hogy 
a tizenki ·encedik szazad utols6 ev hedt'iben könyveKben, ujt"agohban 
sokkal tobb ma~yar 1egeny es közlüK kival6bbna1 k1väl6bb reg~ny 
jelent meg, mint eladdi!. Vegüi ne feleJh el va1am1 16 jeh~et, p61· 
dAul: cRomu\soak mdu l hajd.m erös m1~yar .. . >) 

fo1ssek meg a Fatudi eietc es muokäi. (Fortuoa ezekeren 
okosan ßl1 I) 

E~ most jönnek a közgazdas \gi päly1telelek. Finom, prak
tikus dotgok, modern dol!!ok, iJadn sok eoibert ~rdekelnek es igeo 
haszoos taou1maoyok, mint peJdaä1 ca magynr sznrvasmarhakeres· 
kedes tört~oete a tizenöiödik szi\zad közepe tAJäig. c Azt tetsz1k 
hinni, hogy ez vice ? Sajoos, a legkomolyabb vat6säg. 

Ez a pa1yc.1tetel nem bason11L-e ahhoz a tala16s 1-erdeshez, 
hogy cSörenye van, bö!!, negy IAlla van, ragadoz6 es a füle közl 
n~gy 1zarva van, mi nz ?» a bol a oeu izarv csak azert szerepel, 
hogy nebezlbb lcci}en k talA ni. Ha mAr ca magyar ma1hakereske
real\edes• kell, mi~rl epp a t1zeoötöd1k azäzud Vdge 6la es miert epp 
a tizennyolc 1d1k szaz 1di1t Hözepe t4jltig? •• Tar:oa"jat6k. P 1 um e. 

MOZGÖ REKLAMTABLAK. A reklamnak az ipari-
" keres1<e.ielmi lorgalom eLen J~gszülcsegesebb tlmyezOJ~nek ezer 
vältozataival talal1\0zunk 1t mindennapi 6letben. Amit lelcmenyes 
tmt•er ezen a teren p• odukfllhat, az nem marad kiakuazatlnnul. Ue 
a nalunk cdd1g isme1 t r eklam m6 1ja1 eltr•rpülr ek a l> u da pest i 
v i 1 1 a m o s i- o c s i k perror.eltär6 aj1ai es pcdig azoknak k ü 1 sO 
o 1 da l a in elhelyezett szt>bhnel-·zPbt> vaslemez-email hirdetesi 
tat .Jak mellett. Ezen reklam-1Ablak oly szcmr eszö ... Oek es feltünOek 
}e9znek, hogv Budapest lakossaga, vttlam nt az ott megfordul6 1de
geneK gyönyör köd i fognak 1 ennük. Nemcsak a villamosokr 1 fol
sd.U6 kö ö11seg, tlanem az utcllkon JAr6-kelOk szAzezreme flllaodoan 
szem k elOtL leszne < ezen reme ' , szmgazdag, müvesz1 rekh\m·t~.1 · l flk 
s leltetle11üi m11 g:ik a vo11jäk mmdenkinelt a I gyelmet. A tabläk 
mioi11 Alis na~ysa a 50 cm. neles es 100 cm. magas. K1>rült1elül 
negysdz kocsi är a közuti villamos vt1sut vonalöiO napo1 k1nt . 
12-18 ordulot teve. M nden i. i tisz Aban lebet ezen uj reklam 
h a t a S ä. V a ), cehzerüsegevel es bizton hiS!'Zük, hcgy a t. h11 detO 
közonseg nem IOfZJa elmul„szteni e Budape-ten meg nem letezett 
rek1Am·m6dot •eJhanr alni, annäl is inkab11, mert az ärak dacara a 
rendkivüli k ad soknak, 11erosszegeknek, az e1 ös, tar t6", müvesz1 
kiv telü t6blaknak. olcs6k. Es .pedig: E g y t fl b 1 A e r t t 1 2 e
t end o e g es z 6 v r e 12u kor o' a. A t ab 1 a k k i f ö g g esz
t ~ „ e 191 6. ev1 mflrcms 1-en ve-zi kezdetei, mi miatt rencielesek 
a f. evre c s a k e h 6 b an V• hetOll Jöl. HOvebb e1 tl sites· act a : 
V i 11 am o s - V a s u t 1 Re k 1 a m - T a r s a s a g; tulajdono• ok : 
L eo p o 1 d Gyula 61 V ö 8 er l Agost Budapest, VII., Ea uebet
köiu\ 41. adm. 



Uj Krlsztuskep. 

Uj Krisztuskephez jut a magvar közönseg. Magyeror
szagon at t:ilan a szomszed oszträk tartomänyok is. A!aZ 
jobbcan mondva, .a Krisztuskep nem uj, csak uj formaban, a 
a nagy közönsegnek hozzaferhetoen jelen meg. 

A Könyves Kälmä·1 mükereskedes ugyanis etkeszittcttc 
Munkäcsy Mihäl} nak «Kris 1 tus Pilatus elötl> ismert remek
mü. eb61 magänak a föalnknak, tehat Jezusnak kepm. sät. 
Ennek a föalaknak kksinyitett res1le1kepet a festmeny be· 
mutatäsa uiän a parisi Zcdlrnayer-ceg, mint a festmeny tulaj
donosa is kudta ugyan; de ez nagyon csekely jelemösegü 
ahhoz a kiadashoz kepest, ame.yet most a Köny\·es l\almän 
juttat a küzönseg kezebe. 

Ez az intezet mar nem egy szep szent kepnek mUveszi 
repr-1dukci6jät hozta forgalomba. Ezzel ketsegkivUl szolgält a 
magyar erdeknek is. Mert meg ma is j avare ~zt külföldi cegek 
rnäsolatai ekesitik a szent kepct keresö hi. 6lt ot honat. Pr6-
balkoztak ugvan mär többen is többször szent kepek kiada ... 
saval; de nem eleg buzgalomrnal, vagy t nlän ncm eleg 
ügyesseggel. Megelegedtek ugy-ahogy nehäny kisebb masolat
n .:1 k forgalomba hozäsäval; de ir tenziven ezt a feladatot ~ 
Könyves Kaiman intezet vctte kezebe s folytatja h alad6 ~ka
rattsl es munkäval. A reneszänsz es az ujabb kor jeles kep
ir6inak mar nem egy alkotäsät adta közre. De a szükseglet 
ki~legilesen kivül most mär az a becsvagy is sarkalta, hogy 
egy magyar müvesznek remeket illesz hesse a sorozatba. 
Krisztus nlak egyebkent j6val kevesebb van, mint Madonna. 
A ~zebbnel szebb ~ladorina-alakok közt duskalva välaszthat 
a mükedvelo ; de szep Kr sztus alak keves akad. A jobb 
Krisz1us kepek is majd mi•1d merev, elettelen sablonok, a 
megn) itott sziv rusztikus, tul naiv formai s zimbolikussäga 
elh:n a komolyabb müerzek önkemelenül tiltakozik. 

S ha mär eg\ älta 'aban olyan keves a j6 Krisztus k~p. 
Lionardo da Vmci Jezusät, meg a nagy flamand es ol~sz 
mes1erek Pietäit es haldokl6 Krisztusat, (amelynck azonban 
nagyobbreszt szinten nem önall6 alakok) ; magyar muvesztöl 
meg kevesbbe került ki olyan I<risztus-kep, amely az elc5 
lsten-embert abrazolja, az 6 arcaval es tekintetevel sz6ljon 
h ozzank, tanitson, föleneljen. A mag1sztos szent tragediänak 
rendszerint a veget szol<tak megerzekiteni a festok, Jezus ha
JA1i1. a keresztröl va16 levetelet. Feszty Arpadnak tulmodern 
triptichoojan is Kriäztui halalat kcll litnunk, Mu.nJtae&y e:e6 
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Krisztuss sem o. tanit6 Jezus, hanem mAr a. tr agikat folyamnt 
kö7epebe beällitott hös; de megis az elö, akinek alakja a 
müvesz tolmäcsolasaban nem ju1ottt meg el az Ecce homo 
jelenet szenvedcseig, akinek nrcat tehät a gyötrelem m~g nem 
baräzdälja, az isteni fenseg ragyogasa az emberi vonasokban 
is zavartalanul ragyog. 

Akik Munkacsynak ezt a meltan dicsoscgesse valt kepet 
lattak, vagy csak mäsolatban isinenk - amely kisebb mäso
larok mind-:nkor csak halväny fogalmat adnak az eredeti 
hatalmas festmenv mcgragad6 voltar61 - t llan kelkedvc 
gondolkoznak, vajjon igy kiszaldtva lehet-e mely h1tasa az 
Isten-ember äbräzolasänak? \legclegedve valaszolhatjuk ra, 
hogy a drämai környezet hi:in) a sem szünteti meg ~lunkacsy 
Krisztusänak fe seges h;\tasat. Termes1etesen olyan hü es 
müveszi masolatban, amin6t Rcvesz Imr.? nyujt, akinek e 
müveszi mäsol.itän kcszittette a neveze1t Könyves Kälmän in
tezet a nagysagban, S7inel<ben, ärnyalatokban es meg Jelck-
ben is egye7~ szep reprodukc;6kat. . 

Azt is tudja mindenki, aki :\tun!:acsy festmenyet lätta, 
hogy Kriszrus alakja nem vehet6 a megszokott ertelemben 
vn16 szentl<epnek. Nem az istenseg transccndentalis voltat 
akerta benne megtestesiteni n müvesz, hanem az emberi ala
kot öltött, szegenyen, egyszerüen elt es jart Isten fiat. Miert is 
több benne az ember; de több az emberi szemmel erthetö 
re!ilitas is. Ollärkepnek nem ällithat6 föl; hanem az äh1tatos 
sziv Jezust ebben az alakjäban is a szenvedök bätorit6janak, 
meggy6g} it6jänak, fölemelöjenek, megjutalmaz6jänak latja. 
Az isteni f enseg, az idealis magassäg f enye gloriola nelkül 
is ott ragyog feje f elett. Kereszteny csahidok sz0bämak nem
csak disze, de kegyeletes, ähitatgerjesztö ekessege lebet 
ez a kep. 

A mikor jogosult harcot folytat a sajt6 a sok silany 
olajnyomat ellen, a mely ämitva veszi föl az olajfestmeny 
szinet es allurejeit : ugyanakkor szivesen kell fogadnia, ha 
nagymesterek remek munkäit sikerült es hü mäsolatokban 
nepszerükke teszik. Mett a müveszi mäsolat mäs szolgälatot 
tesz nemcsak az emberek esztetikai kivanalmainak, hanem a 
müveszet megkedvelesenek es megbecsülesenek is. A j6 mä
solat mindig visszaviszi a szemlelöt az eredeti forräshoz, a 
melyhez a szereoyebb jövedelmü embcr nem juthat cl Söt 
a gazdagok közül is csak cgy-egy ; ha cgyältaläban eljuthat. 
Hiszen Munkäcsynak egyik Krisztus-kepe nem maradhatott 
meg hazajäban. Nem talalkozott olyan g'lzdag ember, söt 
meg az ällam sem erezte magät olyan gazdagnak, hogy Mun
kAcsynak här<1111 r<risit11s-kepe küzül \'alarnelyik'3t megväsa-
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rolhatta volna a parisi mUärus töl. Amikor a »Krisztus Pilatus 
eJ6uc Budapesten a pArisi hir megpecsetelesit erte, at a\ltali
nos te1szes kozepette tudtommal Haynald blboros Jcpett el6 
az els5 ezressel es azzal az inditvän.) nyal, hogy ezt a remek
müvet okvctlenül itthon kell fognunk. Az inditvllny nem ta
lalt kellö csengö visszhangra. A nemzet nem mutatt magät 
olyan adakoz6nak, hogy ajändekot vegyen önmaga siamAra. 
A nemzeti altruizmus legfölebb poliukai kerdesekben nyilot
kozik meg, akkor sem mindig önze1Jcnill. Nngyon magas kul
turalis felfogäs ke:l ahhoz, hogy a magam tulnJdonät ~rezzcm 
abb1:1n, mihez en is hozzAjärulfam, nohn nincsen llZ ~n bir
tokomban. S a m ogyar kormany sern mert belevagni a vll
silrba, inkäbb ado1t kesöbb többet Munk6csynak olynn fcst
menyeert, amclynek rAmnjat k1szabta el<Sre. Tessek n geniusz
nak megbilincsclt kezzcl rcmeket tercmteni 1 A gylSngebbct 
megf1zellllk buslisan ; a genialis, Jcöltöi müvet a Jt'mgesz igazI 
vilägossäga t kicresztettük Amerikäba. 

Oe ezen most hiäba sopankodunk. Nem elvezhetJUk 
Munkacsy nagv munkä1t mäskeppen, mim mosola1okban. Etek 
pedig kicsinyek, mert nagyobbak nem is lehemek De magat 
Jezus alakjat most mar birhatjuk eredeli nagysagaban. Ara 
sem nagy. Ket alakban van meg. Diszes kcretevel egyUtt az 
egyik 40, a mAsik 70 korona, amely összeg reszletel<ben is 
törleszthetö. Ha valaki mar nem szerezhette mcg karä.csonyi 
ajändekul, megszerezheti, aminek meg jobban illik, husvecl 
meglepetesnek. Hiszen azokb61 az isteni sugärt61 ragyog61 

szeuvedö szemekböl int a remeny, biztatas, a feltamadas. 
Fellamadäs a földi gyarl6sagokb61 es nyomorusagb6l. Sz. J. 

Felelös szerkesztö: L6rAnt Dezs~. 
Szerkesztös~g ~ kiad6hivataJ : Akacfa-utca 63. 

Kiadja a „Jövendo• kiad6hivatala. 
Tcte!on: 87-34 sum. 

Ha öszül a haja sTELLH:ViZET 
mely nem fest, hanem a haj eredetl 1zln•t adja vl11u„ 

lapbat6 egredDI ZOL T iN BELi urogyszertiriban. 
0 cdadr 4a klrllyl fendge J ouef f6herczeg udvarl adllltoja. 
Budapeat, V. ller., Szabadaag-te„, S6tat6r-utcza 11rok • 

.- Egy üveg Ara 2 korona. -. 
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Dr. Langlal fr.-f61a lf JJRF .l-B.lLZS.lM 
TavRszszal a nyirfubol kifoly6 ncdvet miir az 6skor
ban ismertek a nok, mint k1tüno szert, sokfcle börbaj 
ollen. ~zukszcrülcg valasztott anyagok ~s bevaH el
jarus rut.ll sikerult ezen növcnyi anyagbol oly mostor
seges blllzsamot eloiillhani, a melynck hatasat a borre 
hahirozottu.n cso<hhnak lebet nevezni. Las<;u Jehamla~ 
9.ltal a b6r megujul, n1ely azuuin minden Juutcstöl, 
szeplotCil, foltoktol, vörös!\cgtöl stb. menten mutllt-

kozik. Rancok es himlöhelyek lassankint teljcson elsimulnak. Az arc
szin üdo es jol s zinezotl lesz. 1 korso ara 8 korona. Dr. Lenglel 
beinzoc\-szappana len.}'egesen elösegili a hatast. Durab ara 1 korona 
20 fill4r es 70 flller. 

Föraktar ~lngynrorsz8g reszero : 

Tiirök Jozsef gy6gyszert6ra 
Budapest, Kiraly-utoa 12. uzam 

ea Andrassy-ut 29. azam. 

1dJpadläs es gyok~r eltavolitasa nelkül 8 koronat61 foljebb. Az ällalunk 
11.~zitelt es a parisi lcgorvosi akadem1a kiallttasan aran} eremm«>I es a disz• 
keres.ztlel l;.itüntelett togak oagyon konnycn megszokh1&tok es beszedncl 
semoulele nebczse&et nem okozoak. V1deki megrendelcsck J 2 6ra 11latt 

ehcesz1tletnek csakis a fogorvosi iot.! lben 

Budapea t, Erzaebet-körut 50. az. 
a Roy.11- szallo\•al sz;emb1Jn. 

P'ogorves: LOFFLER EMIL. Rendeles 9-12·ig, 3-7-ig. - Foatechniko.i 
fonok: GROSSMANN SIMON. Fogc.d egesz nno. PäJdaJom n~lktlli fo~· 
mitetek 2 korona. Tartöstöm6aek 3 kor. Rossz es fajo5 fo~a1< ara:iykoro· 
naval lesznek eU:i.tv.1, to ~·abba uj, amerikai elt:i.volilhatatlan aranyh1dak 1 e\·i. 
j6tällas mellett kcszittetnek. - Meraekelt arak, reszletfizetes mellett la. 

A. Ba l a a a a.fele valodJ, Tililghirü. angol 

UGORKATEJ 
a Jegkitunobb !.Z~pilöszer i f ehilmulja az Ö~SZCS letezo szepitÖ· 
szereket. Azonn.al eltivolit szeplöt, majfoltot es minden tisztät:J.· 
lansa~ot az a rcr61 s ar:i k friss udescgot, fiatalsagot kolc"on<Jz. 
Ara 2 kor. Ugo::kaszappan 1 kM. Poudre 2 kor. 6s 1 kor.20 fill. 
Ugorkacreme 2 kor. - Kaphato mioden gyögyszert1uban es 

drogueri.iban. - Föszctkuldesi hely; 

Balassa-gyogyszsrtara, Budapest-Erzstbstfalva. 
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1 ..- 15-20 6••• h6lg1ekaok 1 -.. 

A SZEPSEG TITKA. 
V-gyazrzon j61, mert itt a tel 1 

Eredett levelek hitelea ua&uolata : 
Egy franci:i grOfnc levele (francia

bol for ditv.1): Megkaptuk a Diäna
pa1 hlmöt, mt:ly megtep!tt mim.1en· 
k1t. Az. n pikans, vonzo illat es az 
a csodaszcp k1:iilit1is11 az u vegnek 
arm mdilott bonnlinket. hogy most 
~O uvcggel uwn.i rendeljek belole. 
A terrink is azt 11llit1 1k, hogy a 
Dbna·Pttrfum 1 lnta hcv1h a •. crt es 
izgntJn a l:eJclyekct. 

Egy berllni varlete primadonna· 
jat6l jölt a követkdÖ levd (ncmet
böl fordilva): Tisztelt gyogyszeresz 
Ur 1 Egy koristanö, e:.:eloll ßuda
posten muködoll, feltunt kuzöltwnk 
gyonyöru es fmtal arcaval, bar 
tuJtuk veletlensegb51, hogy tül 
van a 40 even. cgy alkalomm "· 
mikor ncm volt otthon, 1\tkutnt.uk 
ll tukor aszlalat es luttunk egy 
tegely szaraz creme:, melyre az 
volt follf\'a, hogy Dhna-Creme. 
Ugyanou lattuk a D1ana-Pudc:rl es 
n mozsdoban a Diana ~zappant. 
A szckrenyben volt e~y u\'eg D1ana
Parftlm. N:Jgyon 1ermcszetes, hogy 
a cremet leirluk es ezetct mind
j:irt mcgboza<tuk. Dic:.erni uem 
akarom, mert elegge d1csemi a;em 
lehet. Annyit azonba.n ithatok on· 
oek, hogy a sziohaznal mcg az 
oltoztetonok is Diana·szcplloszere
ket hozatnuk es a budape:sti kar· 
dalosnö,,.kitöl ellestük a szepscge 
tltkat, megpukk"d a.z itigyscgtol. 
Most Ji>cre11: ismet 3-3 adagot. 
Ni.gyon jol tennc. ba egy itterü 
gyogyszeri:irnak raktä.rl adna belöle, 
mert akkor sokknl többen v~he1nc!nk. 

Egy becsi szep as5zony iria (ne· 
motböl forJ1t\'u): Kcro? k egy Diana
plrositot, am1t k.uldött olyan ter .nc· 
szetes pll'OS!'ugot ide.i;elt elv arcun
kon, hogy mo:-.t mindeokinek tovabb 
ajanljuk. 

Egy szegedi leany igy ir : 01y 
csunya voltam es most oly szep 
vagyok, hogy ncm cserelnek sen
kivel. :\z ingy-.eg ncm eng• d1 1 bogy 
boratnöimnek megmondjam, hogy 
ezt a valtozlist csak a l)iana-sze
pitoszerck idezi.k etö. Kulönösen a 
Dian.t-szappan. 

Egy erJclyi magnnsno irja 
Tisz.talt gyogysz~resz Ur 1 Sog!lr· 
nom ujanhtta forytan hozu.ttam On-

Egy knlocsai diplomasnö irju: tol n mült honrtpbnn egy uveg 
Oly csunya, szeplos voll a kozcm Diana-p;.irfumöt csmondhatom,hogy 
CS arcom

1 
bogy igen szegyeltcm '1%Cll ll lercn nugy.n tt1pasztalalom 1 

rendes tarsa~äg kozc mcnni. Kct· dd ilycn 1ll11tot \leg nem prudu· 
heti hnszntllfltu. a D1an11-cremnck k.i.ll~k soha. h'.crem kuldjön 3 uveg· 
es Di11.11a-szappanna:C tel1esen el- gel bclolc1 mic)Ott clutazom a 
mulasztotta. rcndes tcli tnrt6.i::kodasom heln?:e. 

Egy tcgely DIANA-CR~M (ejjcl hsszo.llh.it6 zsi!'.'Os c;c,.J1) 76 k~Jcar, 
DIANA-SZAPPAN 76 Ju, DIANA-PARFUM {orig1naün l•ßY üveg) 6 1\. 
DIANA-PUD~'t 3 szint>en (sznr''lls b11rrd) 76 kr., Ob fog"ly OIANA· 

PIROSITO 6 1:0t0!13. Esr uvog OIANA-HAJSZE~ • 4 k•JrOllil. 1 
Közi>ooti för..ik~ ~. honnan .\ szftlli!ä.s u.,ponw titob."tart ruollctt tJrt~ni:C 1 

ut.uivclollel : t , 

f.rinyi Bila Diana.gy6gys:z:ertara · 
Budapea-t, KäPolJT-kÖ~u.~ 6. sz. 

„ Gto?~" u.uU.~~ot ~, kh:tdovall9l.N r6~::,·.·tunaaeg qyoronu!\ ßud'\fl~,i.·'· • 
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liJ BUDff PEST . ·. Ferencz JOzsef rakpart 

HUNGARIA 
F 

Ml\GYSZflLLO[)„ yönyörü fckvcssel a 
Duna partjan, re
mek k il at assa l a 

kiralyi palotara, a budai 
hegyekre es a Dunara. 
'"11~ A jelenkor mindcn 
kenyelmevel berendezve 

1 Külr n lakosztalyok 
fürdöszobakkal 

fl kavehaz teljesen 
ujonna n bere1>dezve 

BURGER J. Kl\ROL Y 
lgazgat6 

BU(:),Z,PE..5 T, IV., Kossuth Lajos-utcza 17. sz. 

II ALLATORV~~l!~n!~~~~~~~~K ällat".!:nak, 11 

0 .. H LER ßENO" ällatorvosi rendclö in tczetcben Erzsebet-
1 körut 2„ 1. em. (fclcfon-szam 80-10.l -

Elad„nk es vesz iink 
alkalmi arvereseken es beraktärozott urasägi butorokat, 

, ugymint tel1es lakberendezeseket, angol bör-butorokstt, 

I • mal- ' ~ 1 ezbutorokat, perzsa- es smyrna-szönye-
en~ Pt:._ / öket, olajf estmenyeket, antiq11e tärgyakat, 

f szocialis; gä.c.- es villarnos-csilhirokat. 
th· - • 6ndor e's Tsa Budapest, 6vdr-o. 2. J. em. 

,, (Klralv-utco sorMn . . r-

3 N A P 
alatt mindeo kez barsony~imava 

es h< fchcm~ lesz ' 

dr. Kovacs kezpaszta 
~hu l, - am 1 K 20 ftll . 1 

Mindl'nUtl kaphal<i V. g y ogy l a r , VI. Gya r - ut c a 17. j 
Kivilnalra .toilelte litkok• ingy•·n t!s bcru1•Jnlvl'. I 
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Dr.Gölis-fele emesztö.por.1 
(1857 6ta kereskedelmi cikk.) 

Etreodi szer, kitun6 hatasa vnn a különosen nehczen cm~szlhe1:: 
cteJd folold as;ir .. ' valamint az :iltalanos emesztcsre es agy a tcst 
täplfllasar,~ CS erositcsere is . i\aponta ketszer husznelvn. CVCS U'. •O 

egy kave~kan lnyit teve a nyelvre s a szokasos itallal leoblitve, kcd
vezö belolv:i.st gyakorol a hi:inyos emcsztes ko\'etkezteben follcpo 
jelenc;egl knel min "k : gyomoreges, nyälkakepz(ides, szekrekedes. 
aranyeres bäntalmak, altesti pangäs slb. 
Asvanyviz-gyogymodnal mintelo-vagyutokura, vagy 
egy•dejüleg a gyogymoddal kitün6 hatast fejt ki. 

Mindeu dobOznak dr. Gölis pecsetjevel es a bejegyzett vedjegygyel 
kell lezarva lenni ' mindenkor hatärozottan dr. Golis-fele emesztö. 
por kerendö a ve\ alkalmäval. 
Egy nagy doboz ara 2 K. 52 filler, egy kis doboz ära t K. 68 filler 

Dr. Oölis feie egyetemes emeszto·por J..OZf.OOti c;zctktllde . c: 

Becs, 1., S\:efansplatz 6. (Zwettlhof . 
Föraktar : 1 T ö r ö k J O z s e f gyOgyszertara ::0::::~s:.:.'i"'l6~1~~.~: 
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yüjtöknek figyelmebe ! ? ... IV-,' -'\J\A""""~ 

Boritekok kü16ofole belyegekkel nagy valasz- ~ . - . ~ I 
tckban 10 fillert61 18 koronai~ es följebb. = - ~ 

Mag arorszag legregibb kereskedoje ~ \ l 
PUÜCI< LEH. J C., Hudapest, IV ker., 1· 1 
•~ orooaherceg-utca 3, az ndvarbao. 5~1~·~11.: 

Jelszavam; Kis h aszon, nagy forgaloru. ~ -VV'V 

~~idf~:f fsshhfr;~u c1,,,,,,;·1 f 

1 
·LATZKOYITS A BUDAPEST, IV., 
· • Vaci-utca 9, az . ___ __, 

• Globus• müintezet, Budapetlt. 
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Feilitzsch Arthur. 

• 
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mek kil atassal a 

kiralyi palotara, a budai 
hegyekre es a Dunara. 
~ A jelenkor minden 
kenyelmevel berendezve 

1 Külön lakosztalyok 
fürdöszobakkal 

ft kavehaz teljesen 
ujonnan bereDdezve 

BCJRGER J. K/\ROL Y 
lgazgat6. 
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NcgycdJk evfolyam. Budapest, Januar 21. Ncgyedik szam. 

Jövendö 
irodalmi es politikai ujsag 

J 

A bekeszerzök. 
Soha annyi babat, mint a mennyi a beke körUI sUrgött

forgott ; es soha a tömerdek babanak a keze között oly 
alaposan et nem sikkadt meg egy j6forman meg se m szüle
tett apr6 csecsemö, mint most a beke. De a vajudasnak 
vege, a tud6s asszonyok es fontoskod6 doktorok szejjelmen
tek: a bölcsö üres es az oly sokat emlegetett, nehezen vart 
es forr6n 6hajtott ujszülött nincs sehol. 

Folyik tehät az aldatlan harc es kiizdelem tovabb, az 
allamelet ket legfontosabb faktora : a koronas uralkod6 es 
a felrevezeteti n~p között. Szünetel a törvenyhozas munkaja, 
üdvös javaslatok egesz sora nem juthat elintezeshez, az ipar 
es kereskedelem sulyos pangasa fogyasztja a nemzet anyagi 
erejet, a kivandorl6k raja ostromolja a Cunard Line hatal
mas gözöseit. Az allamelet szüksegleteire nincs fedezet: 
telviz idejen a p6ttarta!ekos polgarokat kell a harckepesseg 
fenntartasänak nemi biztositasära a kaszarnyak falai köze 
hurcolni, közben pedig a vezerlö.bizottsäg serenyen ülese
zik, oszlopos tagjai valtakozva konferenciaznak es a mellü
ket verve hangoztatjak, hogy egyetlen törekvesük es legfor
r6bb 6hajtasuk a beke heJyreallitasa. 

Igy beszelnek a nagy bekeszerzök mind: Andrassy. 
Kossuth, Apponyi es a többiek, a dii maiorum es minorum 
gentium vaJamennyien. A beke, a beke 1 Ez az, az egyedüli 
nagy cel, amely elöttük lebeg, ez a mi minden tevekenyse
güknek, egesz buzg6 es lankadatlan munkässaguknak Jegbe~ 
csesebb ~s legjobban Ohajtott vegpontja. Ez van alland6an 



2 

az ajkukon De mint minden sz6, amit kiejtenek, ez sem 
egyeb a legalacsonyabbrendti hipokrizisnel. Mert ugyan 
mit tettek ezek az urak valaha a bekeert; a bekeert, amelyert 
elsorvasztja öket a vagy, amiert meghalnak ? ... 

Csak egy felelet lehet erre a kerdesre: - soha, de 
soha semmit. Elienkez61eg. Minden cselekedeUlk, minden 
tetttik kialt6 bizonysaga volt annak, hogy a beke nem kel 1 
nekik, m indegyik egy-egy lepes a beke megfojtasara. A j6 
uraknak emlekezni es tudni kellene. Emlekezni a nem is 
olyan regmultra, az 1867-ik kiegyezesre, .amelyre szämban 
is jelentös, de tekintelyben es sulyban mindenesetre sza
mottevöbb reszük ma is eskUszik. Deäk Ferenc akkor egy 
levert es gyönge Ausztriaval allt szemben es husz evi el
nyomatas minden keservet Jeküzdve, akkor se követelte az 
elerhetetlent es aldozatot tudott hozni a bekeert. 

Erre kellene emlekezni a j6 uraknak. Hol az a böl
cseseg, amely akkor Deakot vezette ? De tudniok is kellene 
a j6 uraknak valamit. Tudniok azt, hogy egyes nagy ker
desek csak a törtenelem koh6jaban olvadnak meg s elere
silkhöz sokkalta inkabb vezet a küzdelem es kitartas, mint 
a vas es az eröszak. Tudniok kellene tovabba, hogy a szo
morubb esemenyek es sulyosabb idök kikerülesere, bölcsebb 
a nemzeti 6hajtasokat felfüggeszteni, mint azok kihegyeze
sevel a hurokat a vegsökig fesziteni. 

Am ök ha tudjak is mindezt, vakon es sUketen halad-
nak el az igazsag mellett. Nekik beke kell, beke r - De 

. arra, hogy kiAlljanak, s azt mondjäk, hogy j6, a tisztesseges 
bekeert felaldozzuk, amit most eJ nem nyerhetünk es elfo
gadjuk mindazt a j6t es üdvöset, amit bösegszarub61 önte
nek a nemzet ele : nem kaphat6k. 

Ezert nem lebet beke. D!!ak Ferencet nem vezette an
nak idejen mas, mint a hazäja iranti forr6 szeretet : -
ezeknek az uraknak pedig egyetlen vezetöje a szemelyes 
ambici6 es gyülölködes. Ök nem birjak el, hogy nimbuszuk· 
b<5J akarmily kis darabka Iepattanjon. A nemzet hadd ve
rezzek : a fö, hogy vere hullasa között is öket ünnepelje. 

A bekeszerzö-urak halalos öleleseitöl pedig megfojtva, 
roskad össze a beke. P a t t a n t y u s. 



B. Feilitzsch Arthur. 
- Az agrär-rninister. -

B. Feilitzsch Arthur, a Fejerväry-kormäny földmivelesilgyi 
miniszterenek arckepet mutatjuk be mai szamunkban olvas6-
ink nak. Maglmak a kabinet ez egyik legkiväJ6bb es legszim
patikusabb tagjänak bövebb bemutatasa szinte talän alig 
szükseges. A fiatal, negyvenötödik esztende1et al1g till
haladott ferfiu, ugysz6lvan egesz eletet a közpälyän töltötte. 
Minden tevekenysege, egesz sokoldalu es elenk rnuködese a 
közszolgalatanak \ olt szentelve s közben neve hamar ismert 
csengeshez jutott. Az utols6 idoben peJig, mint a parlamenti 
küzdelmek egyik vezeralakja, a harcos szabadelvüseg tüzes 
katonaja, maJd mint a Häz egyik alelnöke vä.lt orszägosan 
1smer!te. 

Magyarorszäg jelenlegi földmivelesUgyi minisztere pa
Jyä.iat az erdeszetnel kezdte. 1859 februar haväban szülerett, 
Török-Kanizsan, Toronifü värmegyeben. Fögvmnaziumi tanul
manyait Temesvärott, Szegeden es Selmecbänyan eh egezte, 
az erettsegi utän beiratkozott a selmecbänyai erdeszett es 
blim aszati akademiara. Mär itt alkalma volt erös m11gyar 
erzeset megmuta ni: mint mäsodeves hallgat6t ug\ anis az 
akademiai ifjusäg magyar egyletenek elnökeve väldszto1tak s 
e minosegehen oroszlänresze volt abban, hogy az ifjusäg 
köreböl a nemet szellemü es iränyu Bursc'1enschaf okat ki
küszöböl·e. De sokat tett ez idöben a felvideki varoska meg
magyarositasa erdekeben is. Akademiai tanu!n.äm ai beveg
zese uiän ällami szolgalatba lt'pett a mararraross igeti j6szag
igazgat6sägnal. Betsö hivatali es külsö szolgälati alkalmaz-
1a äsban negy esztendöt töltött itt, miközben megszerezte az 
erdeszeti oklevelet is. 1883-tol egesz 1890-ig, tehät tel1es h t 
even keresztül a fö dO";velesügyi minis/teriumban - a ely
nek eiere most visszatert, teljesite1t nehez es sok tekintetben 
uttörö szolgalatot. Ekkor a kolozsvari kir. erdöfelügyelnseg 
vezeteser veszi ät, 1892-ben pedig a kolozsvari m. kir. erdö
igazga16säg elere jut. Ez idöben kezdödik Kolozsvär es Er
dely tarsas es kozeletben oly nevezetes es becses szerep•ese. 

Szemesye ugy az ösi fejedelmi värosban, mint egesz 
1* 

) 
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Erdelyben csakhamar közkedveltte vlllik. 1844-ben megbiza
tast nyer a felszämolasba jutott harom kolozsväri penzintezet 
nagy favällalatanak vezetesere, berendezesere es kereskedelmi 
tlgyeinek intezesere. Feladatanak 6riasi munkaval megfelelve 
egy esztend6 mulva ismet atveszi a kincstari erdöigazgat6säg 
vezeteset es mint ilyen legföbb tenyezöjeve välik az erdelyi 
s különösen az oläh nemzetisegi tigyek rendezesenek, ame
lyeket sikerült is neki a megfelelo mederbe terelni. Sajnos, 
tävozäsa utan ez a nagyfontossagu kerdes ismet elmergese
dett. De kolozsvari tart6zkodasa alatt Feilitzsch tarsadalmi 
teren is rendkivüli tevekenyseget f ejtett ki. A varos összes
közgazdasagi ügyei az ö kezebcn futottak össze, valamint 
szerepet vitt a kulturälis kerdesekben es a közj6tekony~äg 
teren is. 

Feilitzsch tulajdonkepeni politikai karrierje 1899-ben 
kezdödik. Ekkor valasztotta ugyanis Kolozsvär II ik kerülete 
nagy sz6többseggel kepviselöve. Elsc5 beszedet 1900 ban tar
totta a parlamemben, s mindjärt ez els6 fellepesevel, amely 
altalanos ragy feltünest keltett, elärulta jelentekeny kvalitä
sait. Csakhamar a fövarosi tarsaseletnek is egyik kedvelt 
alakjava valik~ s innen kezdve elenk reszt vesz a parlamenti 
es politikai eletben. 1901-ben Kolozsvar ismet nagy több
seggel kepvisel6jeve valasztja. Ekkor van virägjaban az 
obstrukci6 es Fe11itzsch meggyözödese egesz erejevel veti 
magät bele az ez eilen foly6 harcba. 1903-ban öt välasztjäk 
meg a kepviselöhaz egyik alelnökeve. E minösegeben, mint 
a Haz legviharosabb üleseinek vezetöje termeszetesen sok 
tämadasnak volt kiteve ; am meg legszenvedelmesebb pol!ti
kai ellenfelei sem vonhattak meg töle teljesen azt a szim
patiät, amelyet ferfias egyenisege, batorsaga, elokel6 modora 
es higgadtsäga szemelye es egyenisegc iränt reajuk keny
szeritett. 

Feilitzsch az 1905-iki vatasztßson megbizäst nem nyert 
s egyide1g nem foglalkozott politikaval. Az elmult ev okt6-
bereben a kiräly m kir. földm1vclesügyi miniszterre nevezte 
ki: s ezzel bär6 Feilitzsch Arthur visszatert legelsö szerel
mehez. A magyar föld az, a melycn mindenkor szenvedeiyes 
lelkesedessel csüggött, a mag_yar földmiveles ügye volt az a 
kerdes, amelytöl az ö figyelme, (aki palyaJa kezdeten tanulta 
meg a magyar föld es magyar erdö torr6 szeretetet), soha, 
a leghevesebb politikai tusäk alatt el nem forJult. Parlamenti 
szereplese folyaman többször emlegettek földmivelesi ällam
titkar gyanänt; s most, mikor vegre e, Magyarorszagon ket
segtelenül egyik legfontosabb tarca elere került, szinte pre-

1 
{ 

„ 

j 
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rlesztinaci6 teljesül be rajta, s nyugodtan elmondhatjuk, hogy 
nalAnal hivatottabb kezekbe Magyarorszäg földmivelesügyenek 
vezetese nem kerülhetett volna. 

Feilitzsch Arthur päratlan szeretetremelt6 egyenisege 
tömerdek baratot szerzett neki a multban. Egeszen bizonyos, 
hogy kormänyferfiui müködese e tisztelok es barätok taborat 
6riäsilag meg fogja növelni. Az l5 mliködeseböl csakhamar 
egy nagyszabäsu ällamf erfiui egyeniseg körvonalai bontakoz
nak majd ki, amely tiszteletet parancsol politikai baratnak es 
ellenfälnek egyaränt 

Kormänyzati programmja nagyjabari benn foglaltatilc a 
kormany ältalänos programjaban, amely keves sz6val sokat 
mond. Legföbb es legfontosabb pontja ennek a k i s b i r t o k 
m e g m e n t e s c.!, a birtokläsi viszonyok rendezese es a 
földehes nep igenyeinek kielegitese. Tovabba törekszik a 
bellerjes gazdalkodas fokozasa, a kütkereskedeJmi viszonyla-
ol< rendezesere, az ertekesites emelesere es piacok terem

tesere, celjai soräba tartozik a gazdasägi ipar fejlesztese, a hit
bizomänyi es holtkezi birtokviszonyok es azok gazdälkodäsi 
rendszerenek szabälyozäsa. Megfelelöen rendezni es kapcso
latb 1 hozni 6haJtja a legelö kerdeseket es ällattenyesztesi 
ügyeket es kiväl6 figyelmet szentel a parcelläzäsi, telepitesi 
es allategeszsegi ügyeknek. 

Az uj földmivelesügyi miniszter nem hangzatos frazisok
lrnl, hanem munkäval kivanja a magyar föld szent ügyet 
szolgälni. Mär rövid hivataloskodäsa 6ta is sok iränyban meg
·tett~ az alapveto munkäkat. Ha m6dja es alkalma lesz a 
gyönyörü programm megva16sitasära, ha nemesen liberfilis 
politikajät kereszttil viheli, ugy a magyar föld nepe szämära 
egy uj, äldäsos korszak nyihk meg, amelynek a szabad kis
birtok, a hitbizomänyi es holtkez korlitozäs..t es egy sereg 
hasonl6 forr6n 6hajtott intezmeny lesznek ragyog6 iränyjelzoi. 
Megalkot6juknak, b. Feiiitzsch Arthurnak a neve pedig arany 
betükkel kerCll a magyar földmivelesügy hist6riajaba. 

-
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Pallieres. 
- A francia köztarsasäg elnöke. -

Ezen a beten, januär 1 7 -en esti ötödfel 6rakor Fraa
ciaorszäg uj allamföt kapott Clenent-Armand Fa 11 i er es 
szemelyeben. Versaillesban, a siralmas emlekezetU Lajowk: 
pazar palotajaban välasztotta ot meg a nemzetgyüles, az 
egyesüJt kamara es szenatus, nagy sz6többseggel a reaktio
näriusokr a tamaszkodo D o um er kamarai elnök elleneben. 
Fallieres a szenätus elnöke volt eddig es a ket elnök csataja~ 
a harmad1k, a legf6bb elnöksegert a radikälisok es becsületest 
köztarsasägiak gyozelmevel ert veget. 

Az urias, elokelö es kedvesen igenytelen Loubet, febrw.ac 
10-en, amikor a het esztendeje letelik, eltävozik az Elysee
palotab61 es atengecli a helyet a joviälis, j6humoru, becsüle
tes, köver Fallieresnek, akire meg ellensegei sem tudtak mas 
megsz6läst talälni, mint ezt a gunyol6däst, <ea vastag sze
nator~. A vastag szenator holnapt61 kezdve a köztarsasäg ets6 
hivatalnoka lesz es februär 10-en val6ban atveszi a nemzet 
kepviseletet, reprezentalasät, megszemelyesiteset egy vilag- es 
orszagszerte tiszteletetparancso16 melt6sagban. Loubet helyett 
Fallieres fog szekelni az Elyseeban, de ezzel semmi sem val
tozik meg a francia köztarsasag eddigi rend1eben. A francia 
alkotmäny megteremtette az elnökseget, mint a nagy llllami 
epületnek aranyos lobog6-rudjat, az egesz hivatalos szerve
zetnek, diszsze], tisztelettel övezett csucsät, a büszke es pol
gärian önerzetes köztärsasag inkarnäci6jät. De a francia ällamfö 
nem reszese a törvenyhozasnak, önäl16 akarata, a közdolgok 
iränyitäsaban befolyasa nincs, a maga egyeni ambici6jat es 
kalandos abrandjait ra nem kenyszeritheti a nemzetere. Meg 
kell elegednie vele, hogy tiszteljek es becstiljek az egesz vilä
gon es szeretteteljes tisztelö vonz6dässal viseltessek iranta 
az egesz orszag. Az alkotmanynak ilyen megszerkesztese 
mellett, amelylyel el akartak kerülni, hogy egy HI. Napoleon 
egy Mac-Mahon eröszakossägai megismetUSdjenek, vagy egy 
Boulanger, Deroulede kiserlete sikerülhessen, a francia ne.,n-
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zet feltekenyen ügyelt arra is, hogy az elnöki szekre mindig 
osak becsilletes politikus es lehetöleg mersekelt ambici6ju 
ember kerüljön. A francia köztarsasag elnöke Grevy 6ta min
iig csak szürke ember volt, akire a sikerrel dolgoz6 strebe
rek tahin kicsiny!essel neztek le, de akik az elnöki szeken 
becsülettel töltöttek be azt. ami a hivatasuk volt. 

Fallieres is olyan szürke, de becsületes, lelkiismeretes, 
j6zan, okos ember. Az idealis köztarsasägi elnök. A nagy
atyja meg kovacsmester volt, valahol Gascogneban, ahon
nan a trefäs kedvü, nagyokat mond6 ember tipusa kerül be 
a francia közeletbe, de ahol a nagy munkät bir6, joviälis, 
becsületes es j6zan cmberek is teremnek. Fallieres ehhez 11 

masodik tipushoz tartozik. A parlament szajasai közt nem 
igen szerepelt, de nagy munkat vegzett egeszen csendesen 
a bizottsägokban. Tizenöt elf alatt vagy nyolcszor volt 
miniszter, de azert mar amikor a szenätus elnöke, a köztär
sasag mäsodik hivatalnoka volt, idejet legszivesebben a falu
jaban, apäit61 örökölt paraszthaza'1an töltötte. 

Es a radikalis szabadelvüsegnek, a becsületes köztär
sasagi eszmenek tantorithat1an hive. volt mindig, mindvegig. 
Ellenf ele a valasztäson, Doumer, ellentete neki karakterben 
es szereplesben is. Vegtelen ambici6ju, nagy akaraterejü, de 
jezsuitalelkü ember. Önt6munkasb61 vitte föl Indo-Kina al
kiralysagaig es a kepviselöhaz elnöksegeig, mint a timar
legeny Faure es a kereskedoseged Rouvier. De szemelyes 
ambici6ja kielegiteseben nem ismert tekintetet. Indo-Kina kor
manyz6sägäert eladta a lelket a Dreyfus-ügy hirhedt reakci6-
närius Melinejenek es elarulta a partjat. A reakciönäriusok, 
papok es hamis köztarsasagiak szavaztak melJette, hogy most 
az elnöksegre vig) ek es meglepöen sok szavazatot is kapott. 
Pedig ha 6 kerül ki gyoztesnek, vele kimeletlenseg es lelki
ismeretlenseg dolgäban egy mäsodik Napoleon es egy uj 
Boulanger került volna hatalomra es a papok ismet ätvettek 
volna fekete birodalmukat Franciaorszägban. A revanche· 
eszme, a katonasag es a szerzetesek uralkodtak volna Fran -
ciaorszägon. Ezert Fallieres gyözelme, diadala a haladni v8.gy6, 
liberlllis Frankhonnak es megnyugvasa Eur6pänak is. 

--



Algezirasz. 

Januar 16-än kis tengerparti spanyol väroskäban, az 
afrikai partokkal szemközt megnyilt az algeziräszi konferen
cia. Europa jövendö sorsanak vältozäsaiban sokszor fogjuk 
emlegetni ezt a nevet, hogy : Algezirasz, mert ez az elsö 
nyugv6pontja annak a nemzetközi fölfordulasnak, amely az 
Oroszorszäg bukäsa folytän me~billent eur6pai egyensulyban 
beällott. 

Japan dicsösege, mint egy tilt6, hatalmas kez emelke
kedett föl a szelso keleten es utjät allja egyszer s minden
korra az eur6pai ambici6knak f<inäban. Kiaocsau, a nernet 
gyarmat is meddosegre van kärhoztatva es a hozzäfuzött 
szep remenysegek szetfoszlanak mint a köd. A nemet csäszär 
es az alig leplezetlen abszolutisztikus nemet kormäny-rend
szer a letfeltetelet vesztette volna el, ha lemond a h6ditäsr61. 
Körillnezett a vilägon. Az elsö pilantäsa Eszakafrikära esett, 
a Földközi tenger, az eur6pai hegem6nia igeret-földje part
videkere, ahoi hatalmas, titkos gazdagsagokat rejto orszägok 
szunnyadnak felbarbar älmukban. De pillantasa egy pillantas
sal elkesett. Eszakafrika mär föl volt osztva. 

Anglia kilepett sok evtizedes büszke elzarl<6zottsägäb61 
es 1904 äprilisäban megegyczett lt'ranciaorszäggal: Az an
goloke marad Egyptom teljes urasaga, a franciak lemondanak 
meg Napoleon misztikus idejeböl val6 kalandos igenyeikrOl, 
viszont Anglia elisrneri Franciaorszäg jogät arra, hogy Ma
rokk6t, amely algiri gyarmatäval hatäros, az eur6pai civilizaci6 
es a «rend~ äldasaiban reszesitse. Ezutän meg csak Olasz
orszäg volt hatra, amely szinten Földközi-tengeri hatalom. 
Olaszorszägnak elismertek Tripolisz befolyäsoläsara val6 ki
zär61agos jogat es ennek elleneben az olaszok szives-örömest 
mondottak Ie minden Marokk6ra taplälhat6 jogukr6l. Ezutan 
Franciaorszäg megkezdhette a munkajät. Penzt adott egy 



\ 

9 

Allami bankra, vällalkoz6kat küldött ki, kikötök, gyarak epi
tesere. Tiszteket inditott utnak a marokk6i hadsereg betani
tAsära. Ekkor törtent, hogy Nemetorszag pillantäsa Eszak
Afrikara esett. Vilmos csäszär harcias aläkja megjelent Tan
gerben es a nemet diplomatäk kijelentettek, hogy az angol
francia egyezmeny egyszerü tudomäsra adasaval nem eleg
szenek meg. Nemetorszägot is be kell vonni az alkudozäsokba. 
Delcasse ezt megtagadta. A nemetek mind szigorubban leptek 
föl es mär„mär häboru küszöben ällottak, amelynek remet 
meg ijesztöbbe tette, hogy senki sem ismerte a francia-angol 
egyezmeny titkät. Vaj1on nincs·e benne egy pont, mely fegy
veres segitseget biztosit Franciaorszägnak, amely batorra es 
harcvägy6va teheti Franciaorszägot es amely rettenetes eur6-
pa1 gyilkoläst idezhet föl . . . 

A häboru reme elvonult elölünk, Delcasse megbukott 
es Rouvier meghajlott a nemet követeles elött, hogy Nemet
orszaggal is alkudozni kell Marokko fölött, akarcsak Angliaval 
va!!y Olaszorszaggal. Ennek az alkudozäsnak a szinhelye 
most Algeziräsz. 

A konfcrencia elfogadäsäval azonban a vita meg korant
!em dölt el, legfeljebb a vege elhalaszt6dott. A hatalmak mind 
egyetertenek abban, hogy a „nyilt kaput" I\farokk6ban fenn 
kell ·tartani, azaz egyetlen hatalmassäg sem zärh':\tja el a 
hatärait a külföldi kereskedes elöl. I\•1egegyeztek abban is, 
hogy a szultän szliverenitäsät meg kell tartani. Söt abban is 
egyete11enek, hogy mifele reformokat kell letrehozni a regi, 
:lüllött m6r birodalomban. Hat akkor mi a v1ta tärgya ? 

Franciaorszäg ma sem mondott le r61a es csak fegy
verrel lehet ettöl a szandekät61 elteriteni, hogy ;\Jarokk6t egy
szer valamikor megszerzi a maga hatalmi befolj äsänak. Erre 
nemikepen jogot ad neki - ha jogr61 az ilyen nemzetközi 
vitäban egyältalan beszelnj lebet - hogy algiri gyarmatäval 
hatäros. Es ezert inkäbb meghiusit minden reformtervet Ma
rokk6ra vonatkoz6an, semhogy Nemetorszägnak bärmi cse
kely befolyäst engedne, vagy bärmily akademikus igenyet 
elismerne Marokk6ban. Ebben e, ösen tamogatja öt a konfe
rencilm Anglia, amelynek Oroszorszäg bukäsäval, ma egyetlen 
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Yetelytarsa a nemet birodalom. Val6szinü is azert, hogy u.: 
algeziraszi konferencia lenyeges, szambaveheto eredmeor 
nelk ül fog szetoszlani. 

Viszont Nemetorszägnak eletkerdese. hogy a marokk6i 
viszalyban vereseget ne szenvedjen. Sziklaer6s, hatalmas had
seregevel h6ditäsban, h6ditäsra született abszolutisztikus kor
mänytormajäval, itt all Europa közepen, lekesett mindenünnen. 
Keletäzsia a särgäke, Kisazsiäban a szultänra gyakorolt nagy 
befolyäsäval, angol hatalmi körbe ütközik, a Balkänr61 atni
kor a gondoskodäs ideje Iett volna, Bismark lemondott, mert 
nem tartotta erdemesnek egy «pomeräniai granätos ~ontjaira> 
sem. Ha most meg Eszakafrikät is elzärjäk elöle, hova for
dul jon tilltengÖ erejevel, tulfejlÖdÖ toke- es VRgyonszaporo
dasavaJ? Ertheto tehät, hog} AJgeziräszban Nemetorszäg elete
halälar61 van sz6 es hogy ezert a kUzdes elkeseredett lesz. 
De elk~pzelheto az is, hogy az eröknek ilyen fölbillenese, 
amilyen Mukden utan bekövetkezett, egy diplomäciai tanacs
kozason rendbe nem hozhat6. 

Ez a keserü fermentum, amely a hatalmassagokat egy
mäs eilen, egymas hegyebe össz~-vissza keveri, toväbb fog 
dolgozni Algeziräsz utän is. 

Es talän a kaleidoszkop uj kepben val6 megszilärdutasa 
nem fog megtörtenni h ab o r u nelkül. Remeljük, hogy nem 
ugy lesz. De az a hatalmas hadsereg, amelylyel a nemet 
csaszär megfelemliti ma az egesz kontinenst es amelynek 
csak egy ellensillyoz6ja van, az an g o l f 1 o t t a, durva han· 
gon követeli a reszt a predab61. A regi szövetkezesek, a här
mas- es kettös-szövetseg összedölt. Oroszororszäg hossszu 
idöre bukott nagysäg es Franciaorszäg az angol haj6had 
arb6cerdejenek az ärnyekäba menekfüt Olaszorszäg is odahü~, 
belatvan, hogy a härmas szövetseg neki csak egy vetelytar
sat ad alb{miai igenyeire. Nemetorsziiggal szemközt a hatal
massagok egesz koalicioja äll es tartja vissza h6ditäsäban. 
Mellette csupän mi vagyunk, szegeny, agyonnyomoritott, meg
szegyenitett, minden oldalr61 lökdösött, sakkban tartott mo-
11arkia. 



Franklin Benj4min. 

Az a nagy ember, akinek ketszaz eves sztiletesi evfor
dul6ja volt a heten, öneletrajzaban egy helyen, ahol gyer
mekkori jätekair61 ir, a következoket mondja: cMikor mint 
tiz eves gyermek a többi kis fiuval cs6nakazni rnentem, 
111indig rärn biztak a kormanyt, killönösen veszedelmes ido
ben > Az ember ebben a par sorban egesz pälyafutäsät meg
talälja Franklin Benjt\rninnak. 

Csalädja egyike voJt a legelsö telepitvenycseknek Uj
Angliäban, ahogy akkor az amerikai angol gyarmatokat ne
veztek s szUleinek tizenhet gyermeke köztil 6 volt az utols6 
elotti. Papnak neveltek, de nem akart az lenni. Az a jellem
zes, meh et Franklin maga ir le az apjar61, teszi erthet6ve 
azt a j6zansagot, arnelyet rnar gyermekkoraban elarult s 
bärrnin6 palyti~a szlinta voJna is magt:it, kival6 ember lett 
volna bel6le. Elete alkonyän tiähoz 1rt leveleben azt mondja, 
«ha tölem fügne, nem ätallanärn eletemet ujra veg·gelni, 
meg egyszer el6 röl kezdeni es csakis azt a jogot kernem, 
ami az ir6kat megilleti müve·k mäsodfü kiadasänäl, hogy az 
elsönek nehäny sajt6hibäjat kijavithassak• Olyan ember, a 
ki ilyen nyugodt öntudattal tekint vissza egesz eleten, aki 
mindössze csak nehäny sajt6h1bat taläl s akit amellett az 
egesz viläg halhatatlanjai közt ernleget, mint a polgäri es 
hazafiui erenyek peldanykepet, nagyon keves van az embe· 
riseg elettörteneteben. Es azt scm lehet mondani, hogy a 
szerencses veletJenek tettek Franklint azza, ami belöle lett. 

Tizenket eves kora 6ta föl1egyezte c~vasmanyait. «The 
pilgrims progress», <ia zarändok földi vändorläsa», John 
Bunyan·nek ez a hires aszketa iränyu könyve rendkivülien 
tetszett neki, mint tizenket eves gyermeknek s c mellett 
Plutarchot es nehäny kisebb törteneJ1 könyvet olvasott. A 
könyvek iränt val6 szeretcte azt a gondolatot kcltette az 
apjaban, hogy könyvnyomdaszt csinel beU)le, dacära annak, 
hogy egyik fia mar ezt a mesterseget folytatta. Franklin 
szivesen lepett erre a pälyära, a111bär Jegszivesebben meg 
mindig tengeresz Jett volna. Tizenket eves volt ekkor s meg
szerette a mesterseget, mert ily m6don könyvekhez jutott. 
Addig addig olvasgatott, mig egy szep napon, mint maga 
mondja, szenvedelyes vägy f ogta el, hogy költö legyen 
belöle. Fivere, ki hasznot velt ebb61 huzhami, ösztönözte, 
hogy irjon ket balladät. Franklin meg is irta. Az elsönek 
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cime volt: cA vilägit6 toronybeli tragedia~, amelyben Worthi
lake kapitänyak es a ket leanyänak vizbefulläsät enekelte 
meg, a mäsik pedig ket hirhedt es akkor1ban rettegett ka-
16znak Teachnak. es Blackbeardnek elfogatasät foglalta rimbe . 
~Ami a stillt illeti - irja - siralmas versek voltak, mikor 
azoban ki voltak nyomva, a fiverem a varosban csatangol
tatott, hogy adjam el oket. Az elsö verset 6riäsi szämban 
vettek, mert az eset meg elenk emlekezetben volt. Ez hizel
gett hiusägomnak ; de az apä.m lelkesedesemet gunyol6dasä
val s azzal a megjegyzesevel, hogy a verscsinal6k mind koldu
sok, nagyoo lehütötte. lly m6don m~nekültem ki abb61 a sze
rencsetlensegböl, hogy nagyon rossz versfarag6 väljek belOlem». 

Franklin bätyja 1720-ban elhatärozta, hogy egy ujsägot 
fog kiadnL Ez a mäsod1k ujsäg volt, mely Amerikaban meg
jelent «New England Courant» cimmel, elötte csak a «Bos
ton Letter» cimli ujsäg jel~nt meg. A barätai le akartäk 
besze!ni a lapalapitasr61, azt mondvän, hogy egy ujsäg eleg 
e_gesz Amerika szämära, ö azonban nem ällc el tervet61. A 
fiatal Franklin Benjamin szedte, nyornta es hordta ki a lapot. 
Franklin igy kepott kedvet arra, hogy ö is irjon az ujsägba. 
Minthogy azonban meg fiatal volt, att61 tartott, hogy a cik
ket a fivere nem adja ki a lapjäban. Ezert megvältoztatott 
irässal egy anonym cikket irt s azt ejjel a nyomda ajtajanak 
repedesen becsusztatta, ahol aztän reggel meg is talältäk. A 
cikk meg is jelent, mire aztän meg több cikket irt h asonl6 
m6don, IT' ig vegre leleplezte magät. Egy incidens elöbbre 
vitte az ujsägir6i pälyän Az ujsagban u5yanis egy cikk 
jelent meg, amely miatt Franldin batyjät egy h6napi foghazra 
iteltek. Tävolleteben Franklin Benjamin szerkesztette es irta 
a lapot, de oly mar6 gunynyal es vehemenciäval, hogy mi
kor James Franklin a fogsägb61 kikcrtilt, a hat6säg a lapot 
betiltotta. Ekkor azutän a lap szerkeszteset Franklin Bc1jä
min vette ät s nehäny h6napig mäs cim alatt meg is jelcnt. 
A bätyja nagyon rosszul bänt ve'e, ütötte, verte s ö ezert 
felmondta a barätsägot es tavozni akart a nyomdäb6l. Bätyja 
azonban bejärta az egesz värost, minden nyomdaba elment, 
nehogy az öcscse munkät kaphasson s igy törtent, hogy 
tenyleg egesz Bostonban nem kapott alkalmazäst. !\lit volt 
tenni, elhatarozta. - akkor tizenhet eves volt - hogy 
Newyorkba köllözik s ott önall6 nyomdat nyit. Az apja es 
a bätyja azonban a hat6säghoz fordultak, hogy Boston b61 
val6 elutazäsät megakadalyozzak s Franklinnak att6 ellett 
tartania, hogy nem tävozhatik. Egyik barätjänak segelyet 
vette igenybe, aki egy New-Yorkba indul6 haj6 kapitänya
nak azt mondta, egy könnyelmu leäny üldözi Franklint, s 
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ezert kell ncki titokban elhagynia Bostont, nehogy a gyer
meket a nyakäba varrja; a kapitäny szive megesett az if1un 
s eszrevetlenül New-Yorkba_ szällitotta, de Franklin onnan 
toväbb ment Filadelfiäba. Eletenek külsö lefolyäsa sokkal 
ismertebb, semhogy azt felsorolni szüksegesnek tartanam. 
Nem is az Franklinkban a legerdekesebb, hanem az 6 belsö 
elete. Peldaul nagyon jeUemz6 rä, egesz felfogasara a követ
kezo eset 1742-ben egy kälyhat szerkesztett, amely szenza
ci6t keltett akkor egesz Amerikaban, mert a fütes nagy 
kerdeset egy hatalmas lepessel vitte elöbbre. A kormanyz6 
Pennsylväniaban annyira el volt ragadtatva, hogy szabadal
mat akart Franklin szamara kieszközölni. Franklin azonbaa 
az ajänlatot a következo jellemzö mondattal utasitotta vissza; 
«Minthogy nekem is nagy hasznomra vannak mäsoknak a 
tallllmanyai, azert nem akarok en sem semmi alkalmat el
mulasztani, hogy embertarsaimnak hasznara legyek talälmä
nyaimmal.> 

Lassankint teljesen az embertarsainak szentelte eletet. 
Egy kis vag} onkät összero üjtött, epen eleget arra, hogy 
puritlin egyszerliseggel megelhessen 6 is es csalädja is, s 
egyedlili gondja az volt, hogy a varost emelje, az eletet 
keHemesebbe tegye benne, a közmuvelodesügyet feJlessze; 
akademint alapitott, korhazat letesitett, mozgalmat inditott a 
väros kikövezesere, az utcak vilagitasara. Körülbelül az 
egyetlen talalmanya, amit a nagyközönseg ismer, a villäm
hä1 ito; pedig Franklionak majdnem szilz olyan t~lälmänya 
van, amit nz emberiseg hasznäl anelkül, hogy tudnä, ki 
ajändekozta meg vele a vilagot. A kälyhäkr61 mar beszel
tünk, de megjegyezzzük meg, hogy adelig a szobakban min
denlitt nyitott tüzhelyek voltak ; Franklin csinalta az elsö 
vaskälyhat ; ö elötte nem gondolt senki arra Amerikaban. 
hogy a kezi Jämpäkat hasznalhat6kkä te~·e. A lämpak ak
kor olyanok voltak, hogy szinte hermeticze el voltak zärva, 
mialtal a lampa csak rövid ideig egett, s az egesz ugy 
megtelt korommal, hogy alig pislogott. ö volt az, aki fel
talälta, hogy legjäräsnak kelt lenni benne, s f ent egy kis 
kürtöt alkalmazott a füst szamara, alul pedig egy kis lyukat 
vägott, hogy friss levegö mehessen mindig a lämpäba. 
Franklin volt az elsö, aki azt hangoztatta, hogy az utcä
kat söpörni keil, nehogy esos idöben derekig erjen a sär. 
Mikor ennek hire Angliäba jutott, mindenki bolondnak tar
totta, mert azt mondta, az utca söprese altal a por bemegy 
a lakäsokba. De nem remitette el magät s a sajat utcajät 
mindig kisöpörtette. Milrnr elöször esett az esö, egyedül 
abban az utcäban lehetett järni, a többi utcäkban azonban 
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nagy köveket tettek le a särb.l e:; deszkapadl6ka t, hogy a 
közlekedes fentarthat6 legyen. Franklin hangozta tta elöször 
a csatornavägäs szüksege<> voltat is. 

1153-ban az egesz Uj-Anglia föpostamestere Jett. Addig 
a koronänak semmi ha5zna sem volt a postäb61, annyiba 
került a kezelese; Franklin anelkül, hogy a postät dragitotta 
volna, hatszäz fontc.t, azaz egy milli6 negyszazezer koronat 
szaliitott, mint kezelesi többletet Angliaba egy ev alatt. 

Franklin egyike volt a legn agyobb fiziKusoknak s a 
villämhant6 nem a veletlen müve, mint az laikus körökbea 
ma is elterjedt velemeny. Öneletrajzäban foglalkozik is rö
viden azzal a kerdessel, hogyan tett 6 szert arra a tekintelyre, 
melynek utöbb mint tizikus örülhetect. « 1746 oan - iria -
mikor Bostonban voltam, ott talalkoztam valami dr. Spencer
rel, aki akkor tert vissza Sk6torsz'ägb61 s nekem egy-ket 
villamos kiserletet mutatott. A mutatvanyok nagyon tökelet
lenek voltak, mert nem igen ertett hozzajuk, engem azonban, 
miutan ezekröl a jelensegekröl semmit sem tudtam, nagyon 
erdekeltek. Nemsokara azonban en nagy jarcassagra tettem 
szert ezeknel a kiserleteknel, söt ujakat is talaltarn ki. Igy 
igyekeztem a villäm0t is a villamossaggal összeköttetesbe 
hozni. Err61 egy dolgozatot irtam s megküldtem a londoni 
tudomänyos akademianak, ahol fel is olvastäk, de kinevet
tek az egeszet. Dr. Fothergill azonban dolgozatomat nem 
tartotta olyan jeleniektelennek s ki is nyomatta egy röpirat
ban, amelyhez 6 irt elosz6t. Angliaban nem sok figye.e n
ben reszesitettek rötJiratomat, de mikor gt6f Buffonnak, en
nek a k:val6 tud6snak a kezebe került, egeszen veletlenül, 
Dalibarddral franciara forditta ita. A munka nagy harcot ide
zett elö, minden fizikus engem bolo11dnak jelentett ki; ami 
megis hiresse tett, az egy abban a,anlott kiserlet volt, me
lyet Dalibard es de Lor Morlyban meg is pröbältak, t. i. 
hogy a villamot le kellene ve1..etni a felhokbol. A kiserlet 
sikerült, a francia udvar is megnezte s aztän seregestöl t6-
dultak az emberek, hogy lässak. Hogy en Filadeltiä.ban 
egy papirsarkanynyal hogyan csinältam ezt meQ', azt nem 
akarom bövebben megirni, merr benn van minden fizikai 
könyvben. Ut6bb az angol tudomanyos akademia 1s helyre
hozta velem szemben a tevedeset, tagjaul välasztott, söt a 
25 guinea tagdijat is elengedte. '> Ezekben a sorokban sza
mol be Franklin a hires talälmanyär61. 

Politikai szerepet fölösleges emliteni, hisz azt igazin 
ma mär mindenki tudja, hogy az amerikai szabadsä ~harc 
utan o volt a lelke annak az amerikai bizottsägnalc, mely 
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PArisban megkötötte a beket Angliaval s ezzel biztositotta 
.Amerika függetlenseget. 

Eddig meg nem erkezett arr61 hir, hogy az Egyesült 
Allamok Franklin születesenek ketszazad1k evf6rdu16janak 
mcgünneplesere keszülnenek, de a franciak meg fogjäk ün
nepelni, mert mar Hui-.. 6 V1ktor megmondta, hogy Franklin 
Benjamin Parisba jött kitanitani a franciakat, hogyan kell 
a g) ulölt uralmat Jerazni a nyakukr61. A francia nemzet 
megtanulta es megcsinälta a nagy forradalmat. 

B e r n a t 0 t t 6. 

DAN KÖLTÖK. 

ARABESK. 
- Jens Peter Jacobsen -

A legtüzesebb napsugärözönben 
Nö, virit egy különös virag. 
S a legmelyebb, halotti csondben, 
Mikor ratuz a del izz6 na pja 
Khyitja kelyhet 
Egy tovasurra n6 pillanatra. 
01\·an ilyenkor ez a virag, 
Mint egy 6rull villog6 szeme, 
Mint egy halottnak halvany arca. 
Es emlekeztet nagy szerelmemre : 

Glyan volt, mint a h6feher iazmin, 
Meh csupa b6dit6, edes lehellet. 
Ereiben nem folyt pi1 OS ver, 
Hancm tän mäk· ny ver helyett. 
H1dc-.·g märvän) feher kezet 
ö ebe rakta, ha pinent, 
Mmt a komor, sötet vizü t6 
Lil omät a \ ölg) be lent. 

A szava olyan csöndes es lagy volt, 
Mint hull6 almavirag~zirom 
A harmatos, buja päzs1ton. 
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Gyakran meg1s oly hideg volt 
Es szur6 mindenik szava, 
Oly batran ömlött ajkair61, 
Mint elötört forras sugara 
Ha sirt : a szeme nevetett, 
Ha nevetett : hullott a könnye ; 
Mindenki meghajolt el6tte, 
Csak ket szeme 
Dacolt vele, 
Ket villog6, sötet szeme ... 

A merges liliom 
B6dit6 kelyheböl itatott engem, 
Ki elött sirva terdepeltem. 
Engem itatott, 
Az, ki ma halott. 
Az örök husegnek serlegeb61 
A merges liliom 
B6dit6 kel} heböl 
VeH.mk együtt ivott .. . 

Mindennek vege ! .•. 
Tiszta, f eher h6 huLit mar a retre. 
A s var erdöben egy tüske illl csak. 
P;.. szel tördeli lombjait egyre; 
Es egymäsucan, sorba pereg le 
Mindenik verpiros bogy6ja 
Lassan, lassan a feher h6ra, 
A hideg h6ra . .• 

Forditotta : A b ä d i I m r e. 

A ld Jacobsen prozai munkii.it ismeri es azokban elvezetet talatt 
azl bizonyära a feoti költemenye szinten gyönyörköJletni fog 1a. Különös, 
poetikus es szines proza ja, de mindez hatvänyozott merlekben domiaalja 
költemenyeit. Jacobsen a hangulat nagy mestcre. Nincs a tcrmeszetnek az 
a mozzanala, az erzelemnek es az eletnek barmityen nyilvanulasa, melybc51 
hangu atot ne tudott volna kov:icsolni es amelyel mindig csodal.ttos ero
vel rogzitelt meg. A formrua sohnsem helyezctt sulyt. Koltemcnyeinek leg
nai?yobb resze minden hatlrozottabb tartalmat nelkülöz es a toredekek 
impressiojät kcltik bennünk: mintha egy nagyobb mubOI volmin..lk kisza„itva. 
Egy külonös erzes, egy csod:ilaloc;, lelekbo vesodö hangulat rövid accordja 
valamennyi, amilyenekbOl ez a koltemeny ts till, melyet Jakobsen nagyon 
holyesen nevezett el .tlrabesk-nek. 

„ 



A hazugsag. 
~-----~~----~~~~-------------------~-

trta: lovak Karoly. 

Velenceböl jöttem haza, ejjel Klagenfurton at. lvlar közel 
järhattunk a hatarhoz. mikor egy kis allomasnal a szakasz 
ajtaja kinyilt s R. folyos6r61 beszivä1~6 gyenge fenykeveben 
egy gömbölyü, nagy f ej jelent meg. Felalomban voltam ; az 
ajt6 nyilasnra f öle111elkedtem es szembe neztem leendö uti
tarsammal. Aran~ lag fiatal e nber volt, tömött kür~zakallal, 
szel d tekintetü, nag\' szemmel . ruhazata utän itelve, \'a lami 
videki gyaros vagy üg\ ved. Udvar iasan megemelte kalapjat 
s az ablak melle a tulso pamlagra ült. 

- Bocsilnatot kerek - sz61t halk, kellemes cseng6sU 
hangon - hogyha häborgattam s nagyon lekötelezne, ha nem 
zavartatnä magä.11 hanem toväbb pihenne. 

- Köszönöm, ur am, - f eleltem - de ugyis ki vagyok 
pihem·e. Este het 6rät61 heverek s most, ha nem csal6dt1m, 
mär hajnalodik. 

- lgenis, - vähszolta Ulitärsam - negy 6ra reggel 
van. Szep ejszakank \ olt s szep hajnalunk lesz. Az eg"olt 
tele va n ibolyaszin meg narancssärga csikokkal ... Erre fcle 
a reggeli 6räk igen hangulatosak. 

Az ä.tom k1szällt a szememböl. Felretoltam a särga. nblak
filggönyt es ldneztem a harmatos videkre. Tenylcg, szepen 
pirkadott : a szänt6földek kemeny vonalakkal kezdtek a ho
mäl) b61 kiemelkedni, az egbollon tüzvörös, ibolyakek, h1bfeher 
es tengerzöld szinü apr6 fätyolok usztak, ll tävoll fenvvesek 
szele feketen csipKezödött a nap f dkeltetöl izzani kezd6 lu.t6-
hatäron. A hold haloväny sarl6ja meg fent vilagitc. tt, de lent 
a bokrok között mär repdestek a madarak, egy-egy f ecske 
lecs.apotl az acelkek·t6 mozdulatlan tükrebe. 

- Ön bizonyära banhja a tern eszeti szepsegeknek ? 
- kerdezte, lätva, hogy gyönyörködöm a reggeli kepbeii De 
nem kellemetlen önnek - tette hozzä bocsänatkero hangon 
- hogy beszelgetek önnel, mikor talän nem kivancsi a lcer
deseimre s eppen nem erdekli, hogy ki vagyok ? 

- Legkevesbbe sem, uram - feleltem, mint udvarias 
emberhez illik. 

Az idegen megerintette ujja val a kalapja szelet. 
2 
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- A nevem Balazs, a foglalkozasom . . . Nos, t<,bbfelc 
foglalkozäsom van, uram. Tanultam jogot, azutan egy ideig 
szolgältam a hadseregben, majd rnikor aszlileim elhaläloztak, 
atvettem a gazdasägot. E mellett egyideig fJloz6fiät is hall
gattam Becsben, majd pedig festonek keszültem. Nos, mind · 
ebb61 semmi sem lett s ma megetegszem azzal a sze1 en1 
összeggel, a melyet herbe adott birtokunk utän kapok. Vagyis 
igy kellett volna bemutatkoznom : <tBalazs, foglalkozäs : nulla. 
lsmertetö jele : szeret fecsegni.» 

En is megneveztem magamat, s megmondtam a mester
segemet is. 

- Ah, ir6 - sz6lt s a szeme megcsillant. - Egy idöben 
nelcem is voltak ir6i ha_1land6sägaim. Mint diäk verseket, majd 
novellakat irtam, amelyekr61 azt hittem, hogy remekmüvek. 
Beküldöttem öket nehAny ujsägnak, de egyik sem fogadta el 
közlesre. A valasz rendescn az volt, hogy iräsaim kelletenel 
fellengosebbek. A szerkes1.t6k azt tanäcsoltäk, pr6baljak kö
zelebb jutni a val6 elethez, az örök igazsago~hoz, a teteles 
hatarokhoz ... Ehhez azonban nem volt semmi kedvem s 

·azert abbahagytam az iräst. Azt hiszem ugyanis - bocsänat, 
ha önnel ellenkezesbe j utok, - hogy az ir6nak elsö sorban 
hazudnia kell tudni. A szerkesztök azonban azt ki vanjäk, 
hogy az ir6 j6 tigyved, orvos vagy floz6fus legyen, aki jogilag 
vagy pszichol6giailag meg tudja indokolni mondaniv 1l6it. Igy 
hät nun nincs szüksegük. Kar, mert a kepzelötehetsegem 
val6ban elenk. 

- Nos, ezt vegre mint fest6 ervenyesitheti. 
- Oh nem. A fcstö, igaz, hogy abrandokat szinten 

megörökithet, de mennyi idö kell hozza, mig egygyel is elke
szül. Az en fantäziam ellenben szüntelenül repdes, minden 
tärgyat feldolgoz, semminek nem ter ki. Peldäul, lßtja ott azt 
a korhadt bükköt ? M!t gondol r61a? Ugyebar azt, hogy egy 
idejet tulhaladott fa. En azonban rräsnak lätom. Elöször is: 
a hätter r6zsaszin fätyla e15tt, meggörbtilt agäval ez a bUkk 
olyan, mint egy nagy vadäszkürt. Az idö belefuj es panaszos 
dallama szetszivärog a tavaszi täjon, amely meghajtva fejet, 
hallgatja az elmulas zenejet . . . Generaci6k järtak e fa körlil 
s mind eltüntek. Jött a tavasz, a tel, a nyär, mind tovasiklott 
BZ elmuläsban. Esö, h6, napsugar erte, hol a nyoma? Sze
relmes parok, portyaz6 rabl6k, artallan gyuekek, reszketo 
aggastyanok pihentek am) ekäban : ki emlekszik vissza raja t 
Holnap Jevägjäk baltaval, f eldaraboljak filreszszel s a hatalma' 
btikkbol keskeny füstsavocska lesz, amelynek arnyeka sietve 
szclad el a retek fölött . . . Ebben termeszetesen ninesen 



s.!mmi melyseg, ero, vagy eszmc, ez ncm ts celom. Csak azt 
akarom mondani, mennyire foglalkoztntni tud minden csc
kelyseg. Ha egy kutya valami kocsira csahol, megallok es 
elnezem, hogy csinälja. A kutya clöre szalad, hirtelen megäll, 
aztän kapar es minden ugatasnäl megrazza a fület, mint a 
haragos sz6nok az ökleit szokta. Majd elhallgat, csöndesen 
visszaüget, de egyszerre megint dühbe gurul, utana veti 
magat a kocsinak, eleri, a 16 elött täncol es jobbra-balr.t 
dobja az ugat6 hangokat, mig csak hite szerint eleget nem 
tesz kötelessegerzetenek. Akkor felemelt f övel megy haza, 
kias a vackäb61 egy csontot es megjutalmazza magät vele ... 
Minek ilyesmiken elgondolni ? Ugy-e ncm erdemes De en ha 
napsütötte retet, vagy holdvilagos hcgyet, vagy akar rucalakta 
pocsolyät Jätok, mindjärt elkezdek elmelkedni es mindenfele 
himet varrok kfüülötte. Igy a fönt emlitett kutyar61 elgondo
Jom, hogy e den~k ällatnak legföbb istene a läbraval6. A 
mezittabas erobert dühüsen megugatja, a cip6st mar farkcs6-
välva tidvözli, mig a csizmasat, a vadäszt, örjöngve üdvözli. 
Pers~e a csizma a legbüdösebb j6szäg köztUk . . . Ezt ne
vezzük az ember szellemi fölenyenek az ällattal szemben •.. 

Mosolyogtam es megkinältam utitf\rsamat szivartarcam
mal. Moh6n gyujtott rä s mintha magaba akarnä szivni a 
tüzet, ugy szivta., szivaros boldogsä.ggal nezve et a ftistkari„ 
1tekat. Egy ideig hallgatott, aztan folytatta : 

- A polgari eletben azt az cmbert, a kinek kepzelö
tehetsege van, ugy hivjäk, hogy hazug. Ön peldäul elkepzeli, 
hogy X ur beleszeret Y kisasszonyba, aki azonban nem szereti 
öt vissza, mire X ur agyonlövi magat, vagy nem tudom, mit 
tesz. Mindezt ön leirja s ezert ir6 a cime. Az emberek gyö
nyörködnek a munkäjäban ; ön is. De ha azt a dolgot, amely
nek megiräsa önnek elvezetet szerez, f:"'ert hiszen az ir6nak 
gyönyör a munka, mondom, ha ezt a dolgot ebednel az 
asztaltarsainak elmeseli, akkor azok titokban löklösni fogjäk 
egymast es azt fogjäk önre mondani: chazug> . . . Aki 
val6tlant ällit, többnyire megbelyegzik es lenezik, alacsony 
mtiveltseggel, jellemhiänynyal vädoljak. Am j6. Engedje meg, 
hogy erre valamit valaszoljak. Elvegeztem ket fakultäst, annyit 
olvastam es tanultam, amennyit emberileg Iehetseges, tehät 
van nemi kepzettsegem. Toväbba : mint tiszt harom erobert 
huztam ki a Drävab61 es leütöttem egy olasz viv6mestert, 
aki ferden nezett ram, tehat van egy kis karakcerem. Megis, 
be kell vallanom, a hazugsäg, ha a kepzelötehetseget annak 
szabad nevezni, elvezetet szerez nekem. 

~rdeklodessel kezdtem hfillgatni utitarsamat, noha ez a 
2• 
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gyou oszinteseg, a mel.) lyel lelket kitarta, kisse meglepett. 
Ugy gondoltam, hogy talan ejjeJ, nehogy a vonatot elmulaszsza, 
egy-ket pohilr pälinkät ivott s ez oldotta meg a nyelvet. Ez 
vegre is mindegy volt, födolog, hogy nem közönseges em
berrel hozott össze a sors. 

- Ah, hazutlni ! Milyen gyönyör volt gyermekkorom
ban ! Emlekszem j61, a piacon összegyüjtöttem iskolatärsaimat 
s meselni kezdtem nekik. Peldäul, hogy ejjel kecskemekegesre 
ebredtem s a következö pillanatban egy kek lang gyult ki 
ablakomban. Fölkeltem es kimentem a kertbe, ahoi egy nagy 
szakallu szellem ällott ; a zsebebol csurgott a viz. A szellem 
elvezetett az erdöbe es egy sziklaba ment velem, ahol 6riäs 
perecekböl voltak a fä.k es mezeskaläcsb61 a föld. Akkor pedig 
mind a ketten leül:ünk es ctiünk, eUünk regoelig, mikor a 
kakas kettöt kUkorekolt es a szellem elsiJlyedt a patakban ... 
Mindezt oly elenkseggel hazudtam, hogy vegül magam is el
hittem. Kepes voltam alland6an val61lansagokat beszelni, kep· 
zelotehetsegem egyre müködött. l\lindenütt man6kat, rejtelyes 
ällatokat Jattam, akikkel furcsa büvesznyelven beszelgettem ; 
mind ... n apr6sägot kiszineztem, mindenben titokzatossägot ke
restem. Apäm sukszor megbüntetett, amiert nem tudtam igazat 
mondani, de azert a köve1kezö pillanatban mär megint mese
orszägomba tevedtcm es napestig ott järtam. Sok szepet lattam 
mesgyein. Volt benne egy häromfejü kutya, amel) ik tüzet 
okadott, de emellett h6ba rekedt vändorokat is megmentett, 
ez a kutya meg ma is gyakran odaül agyam szelehez es 
härom nyelvevel häläsan nyalja meg a kezemet. 

N evettünk, Baläzs pedig folytatta. 
- Mint nagyobb diak man6k helyett n0kkel bariltkoz

tam. De nehogy fälreertsen, akikkel foglallrnztam, reg elha.lt 
asszonyok, leänyok voltak. Igy szerelmcs voltam Dob6 Ka· 
ticäba, meg Corday Saroltaba. vagy Boleyn Annäbn es igy 
tovabb. V1sszavaräzsoltam magamnak egy clmult kort, beleje 
kepzeltem szemelyemet s ugy remlett, vertes vitez, vagy Ke
resztes vag} ok es m oh6n epedek Izolda kegyeert. Kepes 
voltam 6räkig elülni egy hel) en es ilyesmir61 äbrändoz1v. Neha 
mäsoknak is sz6ham merengeseimröl: ugy tetszett, mintha 
mär egyszer eitern volna, evszazadok elött, söt talän mär 
ketszer is vegigfutottam a földi pälyät. Ezek a dolgok annyira 
igen} be vetlek kepzelötehetsegernet, hogy h atalrnas muköde· 
setöl 1)eha magam is megijedtem. Egesz vilagreszeket, evszä
zados korokat varazsoltam magam ele, mind~n apr6sagukka1, 
legkisebb reszletükkel egyetemben. A közepkort ugy ismer
tem, mint a &zobamat s nem volt az a törtenelmi alak, akivel 

, 
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el ne csevegtem volna harcäszatr61, alchymiar61 vagy a feuda
lizmusr61, mär mint a mihez legjobban ertett. Egyszer aztan 
p6rul järtam. A keresztes vitezek, amint velök egy g&.lyan 
elbeszelgettem, maguk közt tartottak, nem eresztettek vissza 
a rendes eletbe. Helyesebben: ugy remlett, hogy egy nap nem 
ösmerem föl a haziasszonyomat, meg a hazmestert, meg a 
kiszolgäl6 pincert . . . Akkor gyorsan orvoshoz mentem, aki 
azt ajanlotta, ne foglalkozzam ilyen bolondsägokkal, hancm 
er6sitsem az idegeimet es keressek testedzo foglalkozäst. 

Utitarsam arca elborult. Egy kis szünetet tartott, aztän 
folytatta. 

- Ekkor alltam be katonanak s ez volt eletem leg
szomorubb idöszaka. Orvosi rendeles szerint eltem s iparkod
tam eppen olyan durva, nyers lenni, mint többi embertarsam. 
Semmi kepzel6des, ismeteltem magam elott szazszor, az elet 
m!ist kivan, lcgyünk ferfiak. Megcselekedtem es tüzelöfänak 
nezcem a tölgyet, mosogat6viznek a patakot, rabszoJganak az 
ällatot. Ugy vettcm a doJgokat, amilyenek voltak, hideg tar
gyaknak, erzeketlen fölcli tenyezöknek. Eppen ugy teljesitet
tem a szolgalatot, mint a többi tiszt, lovagoltam, karomkod
tarn, tancolram, ittam es dohänyoztam. Ha neha er6t vett 
rajtam az abrändozäs, fölkerestern cgy lengyel tiszttarsamat 
es kantusofkät ittam vele. Ez aztan elkergette a kepzel6dest. 
Is neri ön ezt az italt ? Nem ? A kantusofkät61 az ember min
den targyat lomha ällatnak nez, amely lassan dörmögve jarja 
körül a szobat, mint az allatkerti medve a ketrecet ... Hiszen 
nem is volt semmi panaszom az agyamra, de hat elet ez? 
Körillöttem minden szürkc, egyf orma es esetlen, min den 
mar61 holnapra tenyeszik, tartalom, cel, akarat nelkül. Sehol 
egy esöpp szin, egy szemernyi hangulat, sehol senki, aki 
megertse az embert . . . Eh 1 egy nap sutba dobtam az 
az egyenruhät, fölilltem a vasutra es Becstöl Brass6ig utazva, 
egyre csak a szitä16 havat neztem es abrandoztam, älmodoz
tam, szabadjara eresztettem fantaziamat, amely a villäm se
bessegevel jarta be a földteket es felszedett minden szint, 
ami ut1äba akadt 1 

Szelid arca ismet kiderült s aJka mosolygott. 
- Nos ekkor talattam meg azt, akit regen kerestem, 

az igazi not, az !dealt. De elöbb meg kell önnek jegyeznem, 
hogy az asszonyokat s a lanyokat altaläban nem tudtam 
szeretni. Az egyiknek rossz a foga, a masiknak a csipeje, a 
harmadiknak a lelke, a negyedik meg ugy nevet, hogy a 
füzöje megpattan. Ha pedig egynek elkezdtem beszelni a 
lelkemröl es az agyam csodälatos kirandulasair61, az illet5 



hölgy nevetelt '5 iiY &J6lt: •Doktor ur, ön most mea akar 
trHalni ? „ V agyi& nom irtelt meg senki. Tehät segitettcm 
magemon es hazudtam magamnak egy asszonyt. De erdekli 
tulujdonkepen mi:\dez? - kerdezte felbeszakitva bcsz6dät. 

- Minden bizonynyal uram. Ön nemcsak Ugyes elbe
sz~lo, de gondolkod6 ember is. 

- Akkor hat folytatnm .•. Akit szerettem, egy videki 
pap11äk volt a leänya, h6feher, okos es olazatos. J(cnd6vel 
vällän ott ült egesz nnp a tormkon es neztc a Jep szomoni 
\ ilägät, a panaszosan gagog6 vizimadarak 6s n felcmlls, viz
bcn tengc5 fäkat. Egy kicsit bctcg is volt, de szomorli::illgo 
nem cttöl fakadt, azt az lsten ajiindckoztn ncki, hogy mcg
crtse azt n vegtelen nagy fäjdalmnt, mely a vilag fölött leng. 
Gondolat3i elkcringtek a lap fölött es 1alälkoztak l\Z cny6m
mcl s en ereztem, hogy van valaki, nki cgytitt ercz vclem 
s luthatatlan kezzel szoritja me~ jobbomnt . . . Oh bc j6 
volt viharos h6ban szänk6bn ülni, a lovnk közl: csnpni s 
aztän reagondolni, akit soha sem lättam, de akit örjüngesig 
tudtam szeretoi, szomorü kis arcocskäjaval, attetszö kczcivel. 
. . . Odaültem gondoJatban melleje es clneztcm a nadas 
fö:ött repdeso titol<zatos madarakat, hallgattam a sns lemond6 
mormoläsat es szivtnm az örökke l<orhnd6 h\p sajhtsägos, 
hcn·atag szagat. Neha pedig o jött hozzäm, vidc!,1 kis häz:un 
uvcges kis termebe, amelynek ablakain ät kiscrteties sävokat 
vetett be a hold es a hol az egesz vilag minden gondo!nta, 
minden szinc elsuhant äbrändjaink elfüt. Együtt ätmo<loztunk ; 
mily cs·1däs kepek voltak nzok, hogy elt bennölc minden, 
mi!;inyi sz6 jutott az ut0ls6 rögne~, az utols6 allatnak, mily 
rettenetcs volt be;zedUk s mily tisztelettet vJttek körUI 
bennünket . . . Föl<li asszony igv mcg~rteni nem tudott volna. 
soha ... Pedig mindez pusztn hazugsä~ volt, hogy min
dennap leliltem es neki, n nern letez6nek le\•elet irtam, nmc
lyet ott ürizek az ir6asztalom titkos fi6kjaban ... lgy mult 
el eletem tiz boldog eve, volt eletcelo:n, volt eletkedvcrn es 
soka nem ereztem szükseg6t, hogy n va16 eletb51 vegyem ki 
a reszemet. Ha meghazasodom, csak csa16dasaim lcttek 
voln :i ; a cifrälkodo asszony, a rossz1lkod6 gyerekek, n 
pisz~os szalcäcsnek - 6h l utälom mindezt l Ncm szebb-c 
v6gighazudni, vegiggondotni ezt a nyomorusngos földi letc•, 
amel.ynek rögös, säro-; minden lepese? 

~Iär erosen reggeledett, a nap haräntsUtött a szakasz
ban, az ejjelen ät elpihent porszemek uj eletre kapva t ::in
coltak a fenysugäron. 

- Ekkor azonban - folytatta utitarsam, akit az elbe-



\ „ 

-- -

szeles lassan fdiigatott - borz.ulmd~ eset tü1t~nt Men.J
asszonyom, c~v nap, a tavolb61 tisztän 6reztem, a tornacon 
ült es a fejet feher kezere tamasztotta. Egyszerre a Jäp 
crdejeböl kilepett egy hosszu szakAllu, ösz ember, kezet 
into!eg emelte föl s abban a pillanatban kedvesem összeesett 
es meghalt . . . ~Ieghalt 1 Az egyetlen leny e vilägon, aki 
megertett, elpusztult s vclem összed61t a mindenseg, agyam 
recsegve-ropogva megtört s äbrandjaim tarka szinei ott he
vertek megtepve es megtörve a porban . . . V ege 1 vege 1 
ezt kiältottam es elvesztettem eszrneletemet . .. Nem tudom, 
mi<or tertem magamhoz. Sokara lehetett. Valami meleget 
ereztem a lcezemen, arra fölemeltem szempillaimat ... A 
häromfejU kutya ällt ägyam mellett es szomoruan nyalogatta 
kezemet ... 

A vonat allomashoz ert. Utitarsam clhallgatott. A folyo
sön lepesek hallatszottak, aztan valaki fölräntotta az ajt6t 
es egy lapätszakcllu, päpaszemes ur lepett be. Egyenesen 
utitarsamhoz ment es megfogta a kezet. 

- Jöjjön azonnal velem - sz6lt rä szigoruan - ön 
ismet megszökött. 

Balazs lecsüggesztette fejet. A päpaszemes ur hozzam 
fordult es odadörmögte : 

- Veszedelmes orült ... Es ugyes, ravasz. Re:nele:n 
ne:n esett bant6däsa ? 

Tagad6lag intettem, s6t meg is kockaitattam egy 
valaszt. 

- Az örültsege nem is olyan megdöbbento. Sot sok 
tekintetben Balazs urnak igaza is van . . . 

A papaszemes ur fürkeszö, szigoru tekintetett vetett 
reäm, mire gyorsan elhalJgattam. Ejj~li utitärsam fölallt es 
feJszegen meghajtotta magät. 

- Bocsässon meg uram - szolt hozzäm - ha kelle
m etlenseget okoztam önnek; nem törtcnt szandekkal. 

Körlilnezett s aztän füttyentett egyat, ahogy kutyäknak 
szokas. 

- Mit akar meg? - kerdeztc kemenyen a lapät 
szakaltu. 

- A kutyäm itt fekszik a pamlag alatt - hcbegte 
utitarsam. - De ime, itt jön mär . . . Persze, ha egv lru
tvanak härom feje van, nem tu:l olyan könnyen kimäszni ... 
Bocsänat uram . . . A viszontlatäsra. 
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A szocialista k~rdes arisztokrata 
megoldasa. 

Akadnak meg, erzo, munkäsaikkal szemben szivj6sag

gal viseltetö nagybirtokosok, akik a kizsäkmänyoläsr61 val6 

meseket tetteikkel meghazudtoljak. Aki ezt ncm hiszi, az 
olvassa csak el a következö körlevelet, melyet a f els6segesdi 
(somogyvarmegyei) uradalom tulajdonosa, S z e c h e n y i Ber-

talan gr6f, kinek birtol<än az elmult nyäron bekessegben dol

gozott a cseledseg, az evfordul6 alkalmäb61 minden egyes 

cseledjehez es munkäsähoz intezett. A le \ el igy hangzik: 

Gazdasägom cselMeibez ! 

A lkalmam ny1lott ez evben szorgalmatokat es hüs~gre

ket beizony1tva lami, nem ü önben, ho:{y lel ,e1t• n 1zga16knak 
eilent 1ud1ok al1ani akkor. m döo a vidt'k igen sok cseled· 
tüzhelyen 11 UD kabeszüntetesröl es bCrJ8VJISSr61 be-=zeJrek : li 
tizonban miade1 nek dacära okosan es rf'nd llen dol~oztalok, 

kenyerad6ro1.ra bizva, hogy az gondo.::1kod11c m11jd r6latok, ba 
eaetleg ~züksegbe jöttök. 

B1zalmat0k iramomban csal6dllst soha nem fog szeo
vedni s miot eddig, ezUlan is szeretettel fogom a szükseget 
szenvedöket tamogatni. 

Eieo evet azooban egr na!.?yohb öröm szerz ~sevel rea
tok is emlekezetesse sze etnem 1enni l!pu!!y, mint ahol!y en 
m• gam is örömtel1es büszlceseg 1•e1 fogok ez 1dei nyäna gon
do ni, m1dön hüseges cselede1m nagy v 1 d6 ~en az eg' etlenek 
vo ta'", k1k között Femm1 nyug1alankodäs 6s beket1eoscg e10 
nem ad1a map:at. - Le~~ en ez 1ovabbru is igy 1 

Ern e ül az idei cse edf1zetesben kor p 6 t l e k o t f o
g ok a d n i; meiy t,orp6tJ6, mrnden ev UJev napjän lesz 
k1l1ze1c ndO. 

Minden gazda es cseled rendes fizet(>sen felül az ura· 

• 
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dalmi szolgalatombnn el:fö öt belöltött ev utAn i , a z a z o t 

k o r o n A t k a p korp61l1 k cimen evenkent, e a a n n y i
s z o i· ö t k o 1 o o a v a 1 k a p t ö b b e t, a h A n y ö t 
e v e t k i s z o 1 g A 1 t. 

En{!edel} ezem ezen korp6tlek fizetesemeleset mioden 
cse edoel hat~zor, tehät aki 30 evet szolgAlt uradlilmamban 
egy huzombao ao k 0 r 0 n a k 0 r p 6 t 1 e k r a 8 z am i t
h a t m i n d e n u j e v o a p J ll n. 

Na!!y ÖS!'zeg pt'nz Jesz most k1fizetve neklek, de öröm
mel adom, .mert ebböl la1om, milyen ~ok Al1and6 es regi 
cselM szolgAL Aujon Istennektek eröt es eg~szseget„ hogy a 
korp61lek soba,em leHen kevesebb mint az 1den. 

Tapasz1a1om es bal om, hogy a nagyobb csrnladdal 
megäldot1 cseledeknek nem elegendö ken1 erre a koovenci6 
elese„, ebben is se~i1seg1ei..re akarok Jönm. 

M1odon c~eled, kmek több mmt negy 1,eresetk6pte1eo, 
tehat 14 even aluli g-yermeke van, az mioden ezen szamoo 
f ölül1 gyermek utäo 2, a z a z k e t t ö h e kt o 1 i t er 
k o n v e n c i 6 l a v i l A s t k a p g y e r m e k e s z A
m är a. 

Ezen gyermeknevelesi segitseget kapja a c~eled grer
meke rasiere, a hetöltött egy eves ko1l6I a tizenegyedik elet
korig; ezentu g„ ermeke mar 1.ereshet b sebitseo is szüleioek 
a haztart-isboz hozzAJäru ni. 

SzolgAIJatok peldAul egesz meg' enkoek, hogy ti vsgy
tok a )egreodesebb, le.!Allac d6bb, leg•akarekosabb es gyer
mekkel mega dott legbüebb cseledek. 

Szere1ellel k1vanok nektek Egy örömtel1es UJ6vet. 

Szecheoyi Bertalao gr6f. 

Kommentarral kiserni ezt a levelet - fölösleges. Hogy 
a gr6f ur munkäsai j61 viselkedtek, több mint <tfejedelmi:i> 
jutalomban reszesülnek. Fejedelmek ilyen szolgälatokat erdem
jelekkel hä.lälnak meg, melyekert dijakat kell fizetni, a felso
segesdi földes ur pedig cseledeinek es munkäsainak j6 erköl
cset keszpenzzel jutalmazza. Öt, mond öt koronäs minimälis 
korp6tlekot szavazott meg nekik. Ez bizon) ära nagyon fog 
inponä.lni a munkäsoknak es most mar soha többe kedvük 
nem lesz arat6-szträjkban resitvenni, amig . . . addig, amig 
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be ntm latjäk, hogy .gy aztr:ljkkal egysi:erre nagyobb berrc 
tehetnek szert, mint a gr6f nagylelkUsege altal 30 ev alatt. 

Evvel különben a gr6f urnak szocialis gondoskodasa 
nincs kimeritve, :\1iutän a nag}obb csaladdal megäldott cse
Iedeknek a kommenci6 meg kenyene se eleg, minden ilyen 
csaladnak, melynek ctöbb mint negy keresetkeptelen, tehät 
14 ev aluli gyermeke van>, fölemelik a kommenci6jät. Ez 
mar aztan tagadhatatlanut bölcs es j6sägos intezkedes. Sze
cheni gr6f nem akarja, hogy a gyennekek ehen luljanak, 
mert ezältal elvesztene kesobbi munkilsait. Megadja hät nekik 
hegyelmesen a legszüksegesebbet - a szaraz kenyeret. De 

többet nem is. 
Hogy a munkas-g} erekeknek eppugy mint a gröti-gye

rekekne·~ kenyeren ki\·ill meg mäs szükseglctei vc:.nnak, arra 
nem is gondolt. Söt a szäraz ken) eret ls csak a 14-ik evig 
adja nekik. Akkor pedig fiuk-länyok, vege a szep ifju kornak, 
munkara robotolni, robotolni a földe.; urnak, hi cddig szäraz 
kenyerct adott nektek. Ha fiata!sägotokba kerill, ha testben
lelekben elztillöttek, - ki tehet r6la? ~1iert voltatok oly ~bu
täk munkäs-gyereknek szilletni ? _: 

Szociälistanak, se kell lenni, hogy ilyen nagyh&ngu pä· 
triarchälis korlatollsäg, mely mutatja, mcnnyire el meg Ma'" 
gyaro1szagon a közepkor, az embcrnek az arcä.ba kergesse 

a vert. 

ERKÖLCSÖS MESE. 

Halaleset. 
Egy derek, de elvetemillt kereslcedö felhevült allapot

ban a~yonverte a feleseget. Nehan~1szor fojb everte a gyönge, 
säpadt asszonyt, aki ket 6rai kinl6das tnnn meghAlt A ke
reskedoert el1öttek zord rend6ri>k es burtönbe vittek. A bör
tön ajtajarn a kereskedö a következö täblacskat akasztotta ki : 

Hataleset miatt zarva. 1 
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Teozofla. 
-------- -- - -------

trta: T6tllväradl Kornli Elemer. 

~lintegy ket evtized 6ta a budapesti es itt·ott mar a 
mü•eltebb videki varosok könyvesboltjaiban, mind gyakrabban 
tnlalkozunk olyan idegen nyelven irott könyvekkel es foly6-
iratokkal, melyek az indus lelek melyseges bölcsessegenck 
paranyait - nemct, angol es francia ir6k szellemen ätsz.tirve 1 

hozzäk el nekünk. 
A teoz6fiai irodalom terrrekei e könyvek, melyelmek 

iroi közül tobben Eur6pa es Amerika sze1lemi kival6sagai. 
\' annek e könyvek között hindu forditasok is, mint p~ldaul 
a D a m a P a d n, toväbbä R a m a C h r i s n a E v a n
g e 1 i u m a ; V i v c k a n u n d a: K a r m a Y o g a-ja es 
\' e d an t a-JR; S a n k a r a c h a r y a · A t m a B o d h a 
es Tat t V a-B 0 d h a ja stb. Legnagyobh resze e könvveknek 
es foly6iratoknak azonban az eur6pa1 es amerikai ir6k fcl
fogasäb:m hozza köz~nk az ind forrasb6l meritett uj hit,1ulläst 
a teoz6fi~i vitAgnezletet. 

Az . ..\merikaban, Angliaban, Frntlciaorszägban, Nemet· 
:\lföldön es a Nemetbirodalomban mliködö teozofiai tarsa· 
s~gokr61 es leoz6fiäi it 6kr61 az a hit van elterjedve, hogy 
ok n teoz6üai hitvallas megalapit6janak B l a v a t s k y t
A n n i c B e s a n t mesteret tartiak. Az ö "S e c r et D o e
t r i n C» cimü munkaj!l es rend!«ivüli eletmodja, 6riasi h9.tast 
keltett, ugy Eur6päban, mint Amerikäban, sOt Jndiaban is. 
Ö alapitotta az elsö teoz6fiai tärsasagot Ne\V)Orkban 1875-ben 
0 1 c o t Hai es masokkal. 

Dr. L e h m a n n Alfred, a koppeuhagai egyetem 
psichof1zikai laboratoriumäna' igazgat6ja, magyarul : cB a
b o n a e s V a r a z s 1 a t » ci nen megjelent könyveben, 
cgy kalap alatt, külön fejezetbcn foglalkozik fl teoz6f iaval es 
a fakirizmussal. Nem ismcri ezcknek sem cgyiket, sem mn
sikat, de elbanik mind a kettovel az 6 hite szerint igcn 
alaposan. A teoz6f ar61 azt irja, hogy az . 

ca nepszen1 spiritizmust61 az inkabb tudomanyos 
okkultizmushoz sajatsägos ätmenetet kepez. ~likent a spiri
tizmus, ugy a teoz6fia is v a 11 il s o s r e n d s z e r ; de 
viszont sz okkultizmus m6djara, tagadja a szellemnek bc„ 



---

1, 

1 
1 

Ä - - ---=-

21 

avatkozäsat az emberi v1lägba es a medium1täsos jelen
segeket, uj termeszeti erök hatäsaib61 magyaräzza . . . 
Ugy latszik, hogy a teoz6fia inkäbb äzsiai vallasokb61, neve
zetesen a buddhizmusb61 meritette alapgondolatait. Ezzel 
Europa szell~mi fejlödeset, uj elemmel gazdagitotta, melyröl 
meg kell emlekeznlink, Rmint hogy az egesz tan nagy
tehetsegü es sok tekintetben f1gyelemre melt6 alapit6ja is 
megerdemli, hogy vele foglalkozzunk. 

Amennyire tärgyilagos k1vant Jenni Lehmann dr. e be
vezeto soraiban, olyan felületes es elfogult kes6bben. Ann} ira 
elkapta heve, hogy psichof1zikus letere ustrologusnak csapott 
föl es azt j6solta, hogy a Blavatskyne leleplezesevel es halä
läval vegzetes csapäst szenvedett t eo z o f i a qm i n t a 
f e l e d i v a t o s b a b o n a, h am a rosa n f e 1 e des b e 
m er ü L• A j6släs epen olyan gyöngeje Lehmannak, mint 
a következetesseg1 mert aki könyve egyik oldalan, legyen 
bär e könyv cime a Babona es a V arazslat, azt irja a 
teozMiär61, hogy az Eur6pa szellemi fejlödeset uj elemmel gaz
dagitotta s kesöbb afele divatos babonävä vältoztatja ez 
allitäsät, az bizony nem nagy következetessegröl tesz tanu
sägo'. Nem sokkal szerencsesebb volt a j6slasa sem, mert a 
teoz6f1a nem merült f eleJesbe, hanem ellenkezöleg 6riäsi tert 
h6ditott es hatalmas irodalmat teremtett Blavatskyne ha
läla 6ta. 

Nem tartom Lehmannak sem psichoftzikai munkälko
dasät, sem Babona es Varazslat cimü kbnyvet olyan erte
klinek, hogy 6t azon a teren, melyen egy \7\1• Cr o ok es, egy 
R u s s e 1 \V a 1 a c e, L o o d g e, M y e r s, D r u m o n d 
eltevel) edtek s a mel) bez H a e c k e 1 ket tanitvanya W. 
B ö l s c h e es B r u n o vV i 1 l e, mar olyan közel jutottak, 
komolyan vehetnem. Csakis azert foglalkozom e helyütt vele, 
mert az elmult nyäron, mikor A n n i e B e s a n t budapesti 
hiveinek felolvasast tartott, eppen Lehmann <lr. tekintelyere 
val6 hh atkozässal jelent :neg egy ujsagcikk, mely A Besant 
es az 6 f elolvasäsait eppen oly gyöngeden es epp oly szak
ertelemmel elintezte, mint a Babona es Varazslat Blavatskyt 
es a teoz6f1ät. 

BJavatsky irodalmi munkälkodäsät legjobban nepszerü
sitette A P. S in n e t a cT h e 0 c c u 1 t \V o r 1 d> es 
az cE s o t er i c B u d h i s m> cimü ket muve, mely 
tbbb nyelvre lefor'.!ttva 6riäsi elteqedest nyert. 6 utäna 
L e ad b e a t er, \V. A. J u d g e, Ch. J o h n s t o n, C .:> 1-
1 i n s, T r i n e, S u b b a-R o w, Ch a t t e r j i, R u d o 1 p h, 
\V e b e t, H a r t m a n n, \nni~ Besant, jräsai szereztek 
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1gen sok hivet 11 tcoz6f1änak. Besnnt munkai leginkäbb nemet 
tord1tasban kcrltltck hozzänk s ezek közUl legjobban D i e 
s i e b e n P r i n z i p i e n, D i e R e i n c a r n a t i o n, D i c 
uralte Weisheit, Ezoterisches Christenthum, 
K a r m a es V o r h o f ismeretesek. 

Annie Bes mt Indiaban el. Tanärn6je a benäreszi egye
temnek. Ott van abban a csodas vilagban, melynek valläs 
bölcselete, tudomanya, iroualma, eptteszete stb. olyan ltin
cse!:ihäz, melyben nz apr6lekos reszlet kutatasokban elgyöngillt 
szemü eur6pai csakncm elvakul. Az eur6pai, különösen az 
ugynevezett szazadvegi eur6pai, ki az emberi szellem hala
dasät csak a göz- CS villamos kocsikban, gepekben es tech· 
nikai vivmän) okban latja es aki soha nem hallotta Leib n i
t i u s t 6 1, hogy «Qui Archimedem et Apollonium intelligit, 
recentiorum summorum virorum invcnta parcius minbamr» 
(Opera \ •. pag. 4GO. A 1761 ), s legfeljebb csak a geologiät, 
zoolo~iat, biologiat, vagy no meg a psicho-phisikät avagy 
a börze spekuläci6t ismeri el tudomänynak, szörnyü izga
lomba jön, ha arr61 a sok ezereves bölcsessegen fejlödött 
szellemvilagr61 hall, melynek eg) ik papnöje Annie Besant. 
Ezek a kival6 es rank - szegeny babonas pariäkra az ~e ur 6· 
p a i tu d ä s» örökzöld berkeiböl - szänalomnal lenezö nagy 
tud6sok, azonban evröl-evre mind jobban fogyatkoznak. 

~lindjobban es mindtöbben kezdik belätni, hogy meny
nyire igaza van a tud6snak, ki a bu<ldh1smust a legna· 
gyobb vilägh6dit6nak nevezte el. Elöbb csak az valt mind 
elfo2adottabbä, hogy Ny u g a t lelki eletet a legszelsobb 
K e 1 e t ind eleme1 täpläljak. ~lär a <: m a g y a r o r
s z ä g iu tudomanyos akademiän is volt egy olyan felolva
säs (1903. I<örösi Csoma ünnepen), mcly ben elismertek hogy 

«läthatatlanul es öntudatlanul ferköztek be eur6pai 
mesevilagunkba azok az alkotö reszek, melyek forrasara a 
filologiai tudomany a buddhaismust61 fölnevelt mesekben 
ismert.> 

Az eg} häzi apokryph irodalomban es Nyugot hagiologiajä
ban is elökelö szerepe van a Buddha legendänak. Regen bebizo· 
nyult, hogy a Bar 1 a am es J o s a p hat legenda tulajdon
kepen Buddha e l et r aj z a. Szamos adat van erröl R. 
B a s s e t La B o r d a h d u C h e i k h E l B o u s i r i (Paris 
1894), cimü munkajaban es Ernst Kuh n: «B u d d h i s c h
t i s es aus den apokryphen Eva n g e 1 i e n> es 
B a r 1 a a m u n d J o a s a p h> cimü ertekezeseiben. 

Mi6ta pedig B o s e J a g a d i s C h u n d e r n e k az indus 
tud6snak a kalk.uttai egyetem tanaranak könyve a femtk ele· 
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ler61 Euröpäban is ismertte 16n, az6ta mindtöbben kczdtk el 
ismerni, hogy az eur6pai tudäs legm;lgasabb huUämai, csak 
most kezdik megközeliteni az indus szellemi alkoUisok yeg
telen tengeret. 

Nincsen szervetlen viläg - kiältja. ät a legszelsöbb ke
letrol az ind termeszet-tud6s. Min den e 1, am i van. Elnek 
a femek is. Fenyre, höre, mäs femekkel vagy anyagokkal 
val6 erintkezesre : mozgäsok, elvältozäsok keletkeznek ben
nök. I<iserletileg mutatja be, hogy a femek ugy mint az eddig 
elonck nevezett szervezetek - megmergezhetök. A ein erze
kenyscget fokozza a hamuzsir, de ha a 1~ elletnel nagyobb 
mertekben adjuk hozza, erzektelenne teszi - megmergezi. 

Rämutat Bos~ Jagadis arra, hogy mikent omlanak szeite 
a välaszfalak, melyeket a nagy, az egyetemes Viläg örök Egy
seg- eben, mi emberek - szinten örökkeva16 reszei a nagy 
Egysegnek - ällitottunk. Elobb csak magunkat ismertük el 
gondolkod6 - Jsten kepere alkotott - lclkes lenynek. Az 
ä 11 a t killön teremtmeny, ktilön viläg vala, mel_yet tölünk ren
geteg fal välasztott el. Ez a valaszfal mär nagyjäban ledölt. 
Tudjuk, hogy a k e t vilag tulajdonkepen egy. A növenyeket 
szinten teljesen külön vilägba allitottuk egykor s ma mar 
nyiltan valljuk, hogy egyazon elet mäs megnyilatkozäsai ök. 
Tudjuk, hogy a fänak es viragnak is van ösztöne, idegetete. 
A növeny is lelekiik, alszik, eI. lgy tagulnak rnindjobban a 
hatarok, igy latunk mindig többet a nagy Egysegböl. Az em
ber, atlat, növeny vilag egysegehez, most az indus elme, az 
eur6pai tudäs m6dszerevel, az anorganikus - a szervetlen 
vilagot kapcsolja, közelebb vezetv~n bennünket az Örökke
val6sag, az egyetlen az egyseges Elet megismeresehez. 

Erre a megismeresre törekszik a teoz6fia, melyr61 a 
nemet hivatalos tudorr any azt rnondja, hogy az: 

•Az istennek es teremtesnek melyebb ismerete, mely a 
filoz6fiät61 es a teol6giät61 abban is különbözik, hogy az 
Istenröl magasabb fölfogassal bir, melyebben lät a terme· 
szeti erök mühelyebe es hiveinek a magasabb letre val6 
fejl<:Sdes utjait inkäbb megmutatja.• 

A nemet lexikonokban a teoz5fiar61 meg azt is olvas
suk, hogy az a különböz3 misztikus rendszereket egyesiti 
magaban. Gyökere a neoplatonikusok tanitäsaiban van. 

Magyar nyelven most jelent meg az elsö, kifejezetten 
:eoz6fiar6l sz616 mu St o j i t s 1 Van tolläb6l. A könyv cime 
cT eo z 6 f i a es a Te o z 6 f i a i m o z g a 1 o m>.*) Stojiti 

*) McaJ•l•ot az Athonaeumnal, kaphAtO mieden k6nyvliru1oa1. Aro. : 
1 l:orona. 
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nagy szcr<.t~ttcl es sok bcnsösegbel irta me~ kön\ vet, mely· 
nck ccljn : n kt ..:f1gyclmet a teoz6f iai vilagfclfogäs fontossä
gnra es a modern tcoz6fini mozgelom kulturälis jelcntösegere 
fölhivnL 

A könyv elso reszeben cAz elet problemäja1> cimen rä-
mutat curn, hogv a korszellem g) ökeres äta1alrnlasban van. 
Bizon\ sag cne l\1 a e te rl i n c k, Bruno W 1 l l e, \V a 1 t 
\V 1thman,Ra1 p h vValdo Tri n c munkltint1k gyors te1je
dcse es nagy nepsze1üsege R. \V. Trine ameri1'ai ir6nak cl 11 
Tu n e w i t h t h e 1 n f i n i t e» cimü kön) ve «H 3 r m o n i a 
a m i n d c n s e ~ g e b>. cimen kevessel ezelött jelcnt meg 
magyar nyelven es ältalänos fellünest keltclt. 

A teoz6fiai vilagfelfogas cimü feje?cteben Stojits n 
tcoz6fiat isteni bülcse~segnek vagy isteni önmegis:re1esnek 
mondja. K r i s n a, J e z u s, L a o t z e, B u d d h a emel
kedtek ilyen teoz6fiai rnaga~latra. P y t h R g o r a s, P 1 a t o, 
Plotinos, Jamblichus, Sankarncharya, Saccas 
Basilides, Valentinus, Origenes 'ol~:Jk a teozöfiai 
vilägfclf ogas lcgki\•alobb apostolai. E vilagfelf ogäs a vegtelen 
vilagyetcm cgyseges n.ivoltara utal legeL;öhcn. A szamtalan 
különäll6 leny, anyag stb. lenyeget egyetlen örök szcllem
principium alkotja, mel~ et rnisztikus iratokban Istensegnek, 
Brahmänak, Thaonak stb. nevez.nek. 

A könyv toväbbi ket resze a i ö v ,'i v a 11 ä s a es a 
Te o z 6 f i a szoroson dr. Hart m n n n Ferencnek «Die 
Religion der Zukun ft'I> es 1T h eo so phi c c1mü cikke nyonu\n 
1,eszült. Vegül a modern teoz6f1a mozgalom ismerte.tese utän 
a teoz6fiai irodalom fontosabb munkainek fclsorolasa fejczi 
be a könyvet, mely mint uttör6 munka, igen hasznos szo~
gälatot tesz rnindazoknak, kik a teoz6fia irant erdeklödnek. 

A SZENTPETERI TEMETÖBEN. 

Meg arra jär halkan a ven foly6, 
De mär hu\lamain r.em szäll a haj6. 
Uj medret asott ujabb Ag az6ta, 
Most arra järnak, - itt csak hebe-h6ba, 
Meg all a templom, roskadt partokon, 
Az om16 partfövenynyel oly rokon. 
Meg körUlötte ott a temetö, 
Nem temet6 mär - majd C9ak ebreli6. 

""' ... 
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S amig eljön az ebredes 6ni 'a. 
Kezet a muland6sag tette räja. 
Egykor väros körite s emberek, 
Ma holt folyarn, avar, tepett berek. 
Haragja is volt, ünnephirdetö, 
Mär helye sincs, - beomlott a tet5, 
S haragja, mint az ember, ha szivet 
Kitepik, hosszan, hosszan sajg elebb, 
Megnemul aztän vegkep, mindörökre, 
Elhallgatott, szivetlen, összetörve. 
Ajt6 kilincset regi rozsda ette ; 
Ki tudja ? van-e oltär, pad mögötte ? 
S ha van : ki terdel benne valaha.; 
Tän ejfeltäjba remek, mas soha ! 
Talän fölkelnek megis ejelente 
S megnepesül a holt viz lassu mente, 
Täncolnak rajta ärnyak halovänyan, 
Tän benne leltek sirt, ki tudja, hänyan ? 
Tän ök az oml6 templorn papjai, 
S jämak bele bus hirnnuszt dallani ? 
S haragjät is, hogy älmuk ne zavarja, 
Nern ember zuzta szet, de väzak karja? 
s ha ugy van is, naponkent fogynak 6k, 
Föveny sirjukban regen pihen6k. 
A Iassu hab naponkent elmos egyet, 
Rajt ifju szel korha<lt kopors6t kerget, 
S uszik aläbb - benn csontväz a haj6s 
A vegtelen f ele - a roskad6s 
Sirhantok fogynak, fogynak egyre-mäsra, 
A ven foly6 meg sirjuk is kiässa, 
s szethordja öket a kik együtt eltek 
S nyugodni is egy csöndes helyre tertek. 
S ki tudja: a sok kopors6-haj6 
Hova megy s hol lesz a talälkoz6? 

Varndi Antat. 
• 
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A kiraly konyhaja. 

A Uabslml'g-haz miudig igyekezelt fenycs fo1eclohni udvarlar· 
tus altnl ktilsölo~ is halalmat kellökepen clokumentälni 6s mar J. 
~'erenc idejc 6la csukis n sz.-peLervari udvar vetelkedhelell a becsi 
udvarral pompa es f6nyüzes tekinteleben. A hnusburgok szökvArosa, 
86cs, sokat oyert 6s rengeteg sok haszuot huzoll mindig az 6riasi 
nagy 6s f 6nyes udvarlarläsb61 es az idök folyamAn hircss6 valt 
chic es n böcsiek inyenckedese nem kis mcrlekbcn llZ udvartartas1a 
vezethetö vissza. Annyi bizonyos, hogy schol Eur6paba·n ncm szere
tik nnnyira a j6 konyhAl, mint B6csben, de az is igaz, hogy sehol 
scm költenek a.nnyil a konyhara, mint eppen a „Kaiserstadtban'', hol 
meg a mni komoly i<lökuen is rajong a nyärspolgar 1 ropog6s .,Bach

hendl", n „Millirabm-.trudl'' es a J6 italert. 
Ketsegkivül a j6 becsiek inyenckedeset nagyban hefolyasolta 

es fejlcsztcllc az a p6lda, melyet a konyhäjärol hires bccsi udvar
tartas szolgält. l\Ieg a r6mai birodalom idejeben is, amikor meg 
nem voll oszlrAk csaszt'lr, hauem nemel csiiszfr, a Habshurg-hazb61 
~zar111azolt nemel csaszarok elöszereleltel 1aktak 13~csbcn, ahol oly 
jt'll lehelett onni es inni, mint sehol a nagy ncmot birodalomban. 
Es ma.r akkor is I. L p6t es VI. Karoly csaszarnk idejebcn, nagy 
hirnevre vcrgödölt a becsi udv.!fi konyha, mely hiress6 Jell arr61, 
bog~' naponla sok szaz vendegnek lud lakom6.L keszileni. T~az, 
hogy a. hecsi udvari konyba, soba sem allt azon n magaslaton. 
mint a XIV. es XV. Lajosok es Lajos Fülöp orleansi hercc!! es 
regens versailles1 konyhäja, melyben Vatel, ßremonl, Durivier es 
Lenotre, a szakacsmüveszet atyamesterei müködtek es müködcsük 
altal mcg olyan hires ioyenceket is, mint Brillat-Savatint, a Soubi
sci her~egct es Fleuri biborost is rajongäsua ejtelt6k. A becsi 
konyha egeszen l. Ferenc csaszärig ncm ösme1 Lc a francia märta
sokat, a szanrasgomba helyes alkalmazas6.t, a \Ol aux ventokat, stb. 
ellonben magasan tulszaroyalta a rrancia konyhat pecsenyeivel es 
remek tesztaival. 

~leg Maria Terezia alatt a becsi ud\•ari konyba kizär6lag „becsi 
konyha voll, de mar Tf. J6zsef cs.1szär, mikor Vf Pius päpat ven-„ 

•J 
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degül lAtta Becsben, egy Beauclair nevü parisi szakacsol szori6d
tetett az udvari konyha reszere. Beauclair tanitvanya \'Oll ll hires 
Vatelnek, a for~athato nyars feltalal61a11ak, es maga is nngy hir· 
nevnek örvendelt Fr'a.nciaorsz~ban. Mikor Kewenhütler Melscll gröf, 
a pärisi nemet nagykövet, lI. J6zsef meghizäsabol trirgyalt Beauclair
ral es ez mint .Maitre de cuisine erente 40000 frank iizct<~st kert, a 
csäszar megi1edt e nagy követel6s hallatara es czt 1rla Kewenhüller
nek, mondja meg Monsieur Beauclairnek, hogy követelese nevets6-
ges, hiszeo Ausztrintan mes a miniszlerek CS tabornokok s r·Jll 

kapnak annyi fizetest. ßeauclair nyugodtan hallgatla K.ewenbülle1 t 
es mikor ez befejeztc mond6kfqllt, nyugodtan foleltc: 

- H1a, akkor fözessen ö felsegc minisztereivcl es !(1bor
nokah,al. 

Vegre II. J6zsef megis szerzöcltelle Beauclail't, aki a Burg 
konyhä.1at alaposan atalakitlatta os meghonositotta a hecsi Burg 
konyha1aban a francia konyha hires különlegessegeil. 

Hires is volt a Burg konyhaja, különösen l --il5-ben. a beC!"l 

kongresszus ide1eben, mi1rnr Eur6pa uralkod6i es A.llamferfiai össze
g\'ültek a csäszarvärosban ! Nem mult el nap, amelycn iOO, 200, 
söt 300 teritekii ebed nem lett volna a Burgban 6s czen ebedek 
mellett meg külön volt azt.An az ugrnevezeLt "Fürstentafel:', mel ynel 
csakis az uralkod6k es csaladtagjaik lltkezlek. Ezek resz6re aztän 
egeszen külön föztek. 

Es ezen magaslaton megmaradt a Becsi ßurg konybaja a mai 
napig is. Az idök valtozlak, a r6mai nemet csäszarsag megszünt. 
Az osztrak csaszarsag is atvedlett Ausztria-Magyarorszfigra, de da
cara a dualismusnak, a magyar kiralr konyMja meg ma is 
Becsben van es hn az oszträk cs;iszar !\Iagyal'orszagba jön, hogy 
nehftny napig koronns magvar kiräl)' legyen, magavul hozzR becsi 
konyhaszemelyzetet a mag)'ar f6varosba, ahol az uj. fuoycs kirnly
lakban nagy pompaval berendezell konyha rnn ugprn, de enuek a 
konyhanyak szemel\'Zele nincsen. 

·\ becsi Burg konyha1anak mi6ta l!.rzsehet kirfllnye meghalt, 
a kiraly pcdig öreg ember lett, most mar csak neha-neha akacl 
nagyohb dolga. 

A Burg konybaja a es. kir. fökonyhamester vezetese alatt all. 
A CS. kir. f ökonyhamester egdke a legfelsöbh udvari melt6sagoknak 
es ielenleg ezen melt6sägot Abensberg Traun gr6f viseli. Hatasköre 
alatt all a es. kir. udvari ellenörzesi hivatal, mel) hez ket udvari 
elleoör, ket !ogalroaz6, egy szamvevö 6s negy dijnok van beoszl\ra, 

-
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'I'oväbba a c:>. kir. udvari gazdasägi hivatal, melynck hatAskörtbe 
e3ik az ele1miszerek es az udvari konyhaedenrek hevasarlasa es 
megö1zese. E eelra szolgälnak a es. kir. ud,•ari clelmiszer es a es. 
kir. udvari konyhaedeny rakt:ir. Azutän következik esak a es. kir. 
ltdvari konyha szemelyzete, amely a kö\'ctkezökböl all : 

Egy es. kir. udvari .konyha föfelügyelö. Negy es. kil'. udvo.ri 
konyha-leliigyelö. ßgy es. kir. udvari konyho.-vezetö föszakacs (Chef 
de cuisinc.) Ilat es. kir. ud,·al'i 1Uh11tSszakncs. llarom es. kir. udvari 
hu~szakaes. TizenkM es. kir. ndvari szakacs. llarruinehat es. kfr. 
mh•ari segetlsznkacs. Huszonket szakäcstanonc. Hat es. kir. uclvdri 
konyhas:1.0lga, tiz cselcd, tiz edenrtisztogal6, hat fiilö C:,, hat pacll6-
...:urol6. Az udvari cukra:;zrla a kövelkezö szemelyzetböl ;1ll : ~gy es. 
u1lvari cukritzda-felüg) elo, kct felü,gyell5, cgy Ioeukräs?.-mesler, negy 
l'ukrnsz-mcster, ncgy es. kir. ud\•ari cuk.raszdacukorkukcszitö. hat 
lagylallkcszilö, k6t cr6lllc-keszilö, tizcnnyolc segedc ulmbz, hanninc 
cukräszlnnonc a szüksoges szolgaszemelyzettel. 

A j6 konyhahoz jo pince \'alo. A Habsburgok pinccje hires 
az cg6sz \'ilagon, hiszen eso kis abbau ta1alhat6 a val6di tokaji bor ! 

A ec:. kir. udvari p.nc;ehivalal ~zemelyzelc a kö,·etkezökhöl all : 
l~gy es. kir. uclvari pinceföfelügyelli, k~l c~. kir. udvari pince

f eliigyolö, egy föpincemester, ncgy pincemester, egy es. kir. udvari 
pinceffi5za mvevu1 pegy es. kir. udvari pincelollnok, hut pinccmcsler
seged, tiz pincemeslcr-tanonc. Ehhez jaru l mcg a szükseges szolga
szem6lyzel. 

A kouyh!it, culuaszdal es pilll'CL füteni, \rilagilnni is kcll. Ezert 
all a es. kil'. iökonyhamester vezelese alalt a es. kir. lüzif a e::; 
szemaktar es a es. kfr. udvari vilagitasi raktär a megfelelö szemely
zellcl. i\lcgjegyzendö, hogy ugy n becsi Bnrgot, mint a budai kiralyi 
palotal kizllr6lag fäval iütik es esakis a es. kir. mos6konyh1kban 
es a vi11anyos motorok füteserc alkalmaznnk szenet. A fökonyha
mester vezetese ala tarlozik mega es. kir. udvari konyharuliakamara. 
amel) ben alkalmazva vannak: 

Negy es. kir. udvari fömos6nö, tiz mos6nö, lrnrminehat seged
mos6nö, ket konyharulla-gondnoknö es a szükseges c;zemelyzet. 

A es. kir. utlvari konyha~al szoros összeköttetcsben all, <lc 
mar nem a es. kir. fökonyhamester, hanem a es. kir. föezüstkama
ra.5 hatäskörche esik a es. kir. udval'i ezüsl es asztalteritek-kamaia 
vezetese. Itt Orzik azt a rengeteg ertekü arany, eziist, poreellltn es 
üveg tcritekekel, amelyekben a becsi ud\•ar a leggnzdagahb az 
egesz vilagon. 
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A mult szazad nyolcvanas evcinek kezdeten ujabl.i atalakilA 
son ment at a bires hecai Burg konyhaja. Akkor egeszen elkülöni
lellek a nagy konybat61 a csaszliri par sajal szolgalalara berendezett 
kiskonyh1H, mely · most J.\ 11 er h ö c h s t e l\l u n d k ü c h e ne,·et 
v iseli. 

Ezen rengeteg nagy konyluil Lfaony nagyon csekely merl6k
hcn vcszik igenybe a kiraly szamarn. i\ kir"ly kinek Melel a es. 
l.ir. udvari elsö fösznkacs vezetese alnll m nclig az imeot emlitett 
q Allcrhöchsle Mundküche a.llilja elf\, nngyon szereli az cgyszerii 
ölde1ct. Az ö sajat aszlala oly egyszcrü, mint bAlmely jobbm6du 
µolg 1r asztala. A kilaly, mint ludjuk, ig.•n korlln cbred. Ekkor mar 
nz ir6asztalä11 talalja a reggeltt. Kcl loJaS. egy-ket szelet s6dar, 
vajas kenrer, egy csesze tea. Ez az egcsz. A reggeli utan a kiraly 
cgy poharka Madeira vagy Alicanlc 001 t iszik, aztlln mun"ahoz lat. 
Kilenc 6rakor ö felsege a parkba megy setlllni, setn Ulan 10 6ra
kor fogyasztja el a mäsodik reg~elit, mclr rendszerinl egy csesze 
houillon, cgy szelet belszin es egy Lal cdesscgböl all. A mäsodik 
i eggeli alkalmaval a kinily cgr pohärlm fiüdesheimert, Vöslauit, 
vagy VuUanyit iszik. A reggeli scta ulän a kiraly szivarra gyujt es 
fcl 6ran a.t beszelget a szolgalattevö urakkal. Hajdanaban a kirä.ly 
nagyon szc1·ellc az erös virginia szivart, mosl csak naponta egy-ket, 
kiilön a reszcre keszilell finom havannäl ~s vagy hat <laiab szivar
kat szi. Da u szivarja beszM közben elaludt, u kiralr lübbe nem 
gyujt ia, hancm ismet a ruunkahoz fog. D6luldn 5 6rakor szokott 
a kiräly ebedelni. Ebedjehcz mindig nchany Becsuen idözö csalad
tugot szokott meghivni. A kiraly ilrcnkor igcn m6rsekcllcn eszik. 
Nagyon szereli a külön r6sze1·e keszitett csirkehns Jevest, ezenkhiil 
egy darab pec.:senyet, k1s süll leszläl es g~ ümölcsöt eszik ebedre, 
a löboi lalat erintetlenül hugyja. Ebeclköihcn a kiIM.ily nyarou pil
seni sort. telen peclig cgy ket poh:1rha fehfr asztali bo1 t szeret inni
Itt-ott ebed ulan a kiraly cgy poM1· pczsgöt ker. mcly mindig be
hiilve all 1cndelkezesere. A fekete käY6 ntan. amelynel a kiräly i~. 
mel s:li\rarkarn g) ujl, TÖ\'Ül ::.elAra ii1tlul a parkba. Nchftny e\• 6tu 
ö fcl~cgc ezen seta utan negyccl 6rai pihenöre t6r, az utobö ket 
~vben pedig megtörtenik az ls, hogy a fekele kä\'e ulan, szi,·arozäs 
l<özben elszundikal a karossz6keben. lla ilyenkor a kinily felebredt. 
sohasem mulasztja el a mozdulatlnnul a hdyükön maradt uraknak 
sz6lni: 

Bocsä.ssanak meg uraim, de mur a hclvenen llil vag~ ok ' 

Nßhtiny e\' 6ta a kirAly esti H ura kor lcr pihenör~. Nyolc 
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6rakor nz uralkodo meg egr esosze tcät 6s ogr szelctkc s6dort 
költ cl. azutAn riolgozik. mig 11z cl56 komnrnyikjn llClll jclcnti, hogy 
ldlencet ütötl az 6ra. 

lgy 61 Ansztrin 'csäszu1·a es :\Iagyarurszag kirftlyn. 

U J K ÖLT Ö K. 

MADONNA. 

Valaha reg a zarda nema csendje 
Komoly maganya zart ölebc teged 
A Szüz el5tt imädkozäl napesiig 
Közsamo1yara hulla gyönge terded 

S hogy \·edjen, 6vjon - oly hiAba kerted. 

Kek eg alntt meleg dalok fakadt~k 
Virag nyitott sugär tapadt a fäkra 
Te arcod szuzi fätyolat Jetetted 
Es etni, elni mentel a vilägba 

A mamoros szilaj gyönyörre vagyvA. 

Szegeny leany ! Halott a kej, a mamor 
Minek virägit telt marokra tepted 
Jövendo elet atka szäll utanad 
Hordozza busan roskadozva mehed 
Egesz vilägod - minden szenvedesed. 

Gyötörve, üzve hogyha järsz az utcän 
Hol ehes guny var arcod szegyenere 
S vergddve lelked vissza-vissza teved 
Szegyelve, fäjva majd a Szüz ölebe 

r>e t6rdre sem morsz hullni mi.r ellbe : 



38 

Eredj, borulj a templomok köverc 
Emeld fel hozzä büszken lelkedet 
\legätk,ozott, ki äldäst erdemelnel 
l(it a botor nep gunyja eltemet 
S sz61j : 'Märiäm, ne vess meg engem et 1 · 

Szerelmes ejen 6 te is szercttel 
Es csokra ajkad neked is rakadt 
Hajad lebomlott, ket szemed lezartau 
S ätfonta ket kr. r h6feher nyakad 
Kelct mezoin, holdas eg alatt ... 

Es lelt fi~d ! ~legvält6nlc, lstenünk 
A kit fogantäl reszketon ölelve -
6 i\täriäm, bünös csak ln vagyok 
Gyaläzatot csupän egy erJcmelne . 
Sanyarg6 szivem elveszett szerelme? ! 

Te megbocsätsz, te szent, te j6, te draga ! 
Es reszvevon mosolygsz le räm sze~ etldel 

Te ertel engem. Es en felveszem 
A harcot im a gyilkos gyötrclemmel 
Gunyzivatarral - alokfcrgeteggel ! 

Lesz nekem is, kicrt ma sirva türve 

A földi kint aläzva szcnvedem 
Ki majd ha egyszer räm nc\ et szemevel 

11egszün n banat es gyötrelem -
~icsiny fiam .. . ~legvält6m ... btenem ! 

i\[ e z e y s an d 0 r. 



Lotti neni. 
Humoreszk. 

lrta : Zoe von Reusz. 

Isrnet közeledett karacsony. A napok folyton homalyo
sabbak lettek ; a jamborsäg es az ähitat kezdte athatni a 
sziveket ; a gyermekek napröl-napra jobban viseltek magukat. 
Advent elsö heteben a doktorne meggyujtot1a az elsö gycr
tyäcskat es a gyermekek sugärz6 arccal vettek körül az 
asztalt. Igy ment ez minden este. 

Mar csak nehany nap välasztotta el öket a karacsonyt61. 
A doktor a pamlagon hC\ ereszett es ujsägot olvas ltt. 
- N incs mas hätra. Karacsony estere Hani es Lotti 

nenit rneg kell h1vnunk, - szolt a neje szokatlan buzga
lommal, miközben eJ y pär angyalszärnyat vagott ki az 
ezüstpapirbol. 

Nem szabad mellöznünk 6ket . . . 
- i\liert nem ? 
- Ugyan kerlek Bernat, legy eszeden ! Tudod, hogy 

verrokonaim, - erösködött az asszony. 
- Hat verrokon az, aki azt hiszi, hogy joga van a 

masikat verig bosszantani ? ••• Különben is a mi rokonsä
gunk Adämt61 szarmazik. 
. - Anyäm unokatestverei, tehät masodunokatestvereim . 
Es egyedül Jennenk a szent esten, egeszen egyedul ? Borzaszt6 ! 
Mondd, meghivhatom öket ? 

- Banom is en 1 - dörmögte a doktor. 
- Tudtam, hogy beleegyezel. A nen inek senkije sincs 

a vilägon kivülünk es milyen csinos vag onkäja van ! Meg 
most is örül a lelkem, ha arra gondolok, hogy Lotti nemt 
hivtuk me~ keresztmamänak. 

- Igen, mert a többi gyermekeknel a rokonsagot mar 
teljesen kimeritettük. 

- Az egy fogatos 1 1 
- Engem pedig meglephetsz vagy harom tuczat zseb-

kendövel . . . erted ? 
- Zsebkendö? Mär megint ? Te zsebkendonyuz6 1 
- Tudod fiam egy betegsegetyzö egylet orvosänak 

sohasem lehet eleg zsebkendöje. 
- ? ? 
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- Ha a g6jya kelepel ... nagyon 1s korän .. :. vagy 
dkalmatlanul . . . es nincs elegendo fehenongy . . . Erted ? 
. . . Akkor gyakran kötöszerül hasznälom . . . 

- Csakugyao igaza van Lotti neninek, hogy .Pazarl6 
vagy ... Hej, ba meglatja a kis kecskefogatot ! Es mily 
öröme lesz majd a gyermekelrnek. A legszebb az, hogy az 
öreg Frigyesen kivül meg senki sem tud r6la a hazban .. . 
Csak addig el ne sz6Id mar magadat 1 

-, Legy nyugodt. 
Es tenyleg a~ iden Sommer doktorek minden karacsonyi 

li1kot megöriztek, ugy, hogy az linnepi csten se vege se 
hossza nem volt a meglepetesnek. 

A ket meghivott neni pontosan megjelent. Termeszete
sen nem üres kezekkeJ. Lotti neni, ki mar többfälekeppen 
bebizonyitotta az ö piros pozsgas keresztfia iränti igazi von·· 
zalmat, - egy papircsomagot kezdett b:mtogatni es Frici 
Jegnagvobb meglepetesere egy szurok-fekete szerecsen fejet 
vett ki belole. Erosen duzzadt, piros ajkai között egy hosz
szukäs nyiläs volt a penz bedobasära. ~Iiközben atnyujtotta 
a gyermeknek, odasz61t a boldog szülöknek : 

- A Fricinek egy kis persel} t hoztam ! . • . Igen, 
igen ... A ma1 gyermekneveles egeszen mäs, mint a haj
dani. l\Iost az öregeknek kell takarekoskodni . . . 

- lgazan szep es dicseretes kedves r•eni, - sz6lt 
mosolyogva a doktor. 

- L o tt' m c g h 6 t t, Lot t' m e g h 6 t t ... - pr6-
balgatta az asztal mäsi!c vegenel a keteves Guszti üj szaj
muzsikajat a szülök remtiletere. De szerencsere Lotti neni 
annyira el volt merülve, hogy nem hallotta, vagy nem ertette 
meg a Gusztika altal megzenesitctt dalt es csak tovabb 
beszelgetett keresztfiäval. 

- Lätod, kedves Fricikem, ez a szerecsenf ej penz
gyüjtö. Tudod mi az? Van mar nt>ked ilyen? 

- Nincs .. . 
- Azt tudtam. Nektek nincscn Uyesmi. No most, vedd 

ezt az aranyat - ugy 1 l\1ost dobd bele. Itt, itt a nyiläson. 
Zsupsz' Hallod, hogy csörög ? 

- Csörög, csörög ! - ismete!te Frici es ujjongva 
rohant szü!eihez. 

- Jaj, fiacskäm, milyen gazdag vagy 1 De nem szabad 
nyalänksäg1 a költeni. Majd ha mär sok penzed lesz, veszünk · 
egy lovat. 

A neni nagyon meg volt elegedve. 
Mi az ? Mifele Iarma ? 

„ 
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Hirtelen megnyilt az ajt6 es egy ked es kis kecske
bakfogat vonult a szobäba. Az öt gyermek elöször almel
kodva neztc a fogatot, azutän sikoltozni, ujjongani kezdett. 

- Tehät r.-egis ! 
- Tudtam. 
- Ah, be szep ! 
A doktor pedig elvette az öreg Frigyest61 a gyeplöt es 

elhajtotta a kocsit az asztal melle1t. 
- LätjälOk gyermekeim, mert jol viseltetek magatokat, 

a J ezuska egy kocsit es egy kecsket küldött. Majd setälhattok 
vele a kertben. Es a gyermekek ismet ujjongani es nevetni 
kezdtek. Meg az anyjuk is összecsapta a kezeit örömeben. 
Csak a nenikek a1 .:im lätszott nemi lehangoltsag. De a doktor 
mär kezeben tartotta a telt poharat. 

- I<cdves Yendegeink egeszsegere ! - kiälltotta j6-
kedvüen. 

- Hölgyeim ! mint orvos nagyon ajanlhatom a kaviaros 
zsemlet ... Tessek ! .. . Legy szives csa'< kedves atnyuj-
tani .. . 

A g) ermekek hirteten felsikollottak. Ugyanis a kecske 
Hani neri kczeböl kilök'.e a sütemenyes talcat. Ep &Z alta
lanos sajnalkozas közt lepett be a szakacsne es a szoba -
leany, hogy ätvegyek a kanksonyi ajändekot. 

- Hisz karacsony csak egyszer van egy esztendoben, 
- sz6lt hozzajuk a doktor es egy aranyat tett a sütemeny-
halmaz tetejere, melyet neje mosolyogva nyujtott nekik At. 

- Nos, gyermekek, valami szep karäcsonyi dalt, -
sz61t " doktorne es besierett a mäsik szobaba, melynek ajtaja 
tarva volt. Leült a zongorähoz. Finom, biztos kezzet csapott 
a billytntytikre : 

Csöndes ejszaka 1 .. . 
Oh szent ejszaka 1 .. . 

A többiek enekkel kisertek es AZ ünnepies, edes me16-
dia betöltölte a pazarul vilagitott szobäkat. 

Csak Lotti neni nem birt vigasztal6dni. Bosszantotta a 
többiek közöny össege. Hogyne ! Ennyire semmibe venni egy 
olyan dräga königsbergi talat ! Fajdalmät azonban nem 
arulta el. 

A cseledek megelegede•ten vonultak vissza szobäjukba 
es mialatt az elöszobäban kedelyesen folyt a traccs, a 
gyermeksereg a karacsonyi jatekok tart6ssagät kezdte vizs
galni. 

A nenikek nemsokära keszülodni kezdtek es miutlin 
ilyen jlf&Zf, 8Ze]e., havas karacsonyi ejszakan nehiz kot1it 
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kapni, a doktor becsöngette a kocsist. De csodälatos, hogy 
az öreg Frigyes, a borraval6 dacära, most ked\'etlennek lat
szott. A doktor boszusan kerdezte : 

- No, mi baj? 
Frigycs elgondolkozott egy pillanatig, azutän gyorsan 

hatärozott. 
- Tekintetes doktor ur, kedves jo ncmzetes asszonyom 

- kezdte akadozva, - azt hiszem, lcgjobb lesz, ha rögtön 
megkerdezem, hogy hova lett a penz, az a szep penz 
Azok a buta länyok odakint össze\.luglt\k A fcjüket es ... 

- Mif ele penz - öreg ? 
- En nem ertem magät, - kialtott a doktorne. 
- Hät az a huszkoronas, a mit a doktor ur az egetett 

manduläs sUtemenyre tett. 
Az arany elveszett ? Lchctetlcn, öreg 1 
De egesz n biztos, doktor ur 1 
B zonyosan elgurult. 
De a cseledek mär söprüvel is kerestek. 
Befogni ! - kiältott a dol\lor. - :l\lajd meglesz 1 

es abba a szobäba sietett, a hol a karäcsonyfa volt. ~leg 
minden erintetlen, csak az arany hionyzott a mezeskalacsr61. 

- Ki mereszkedett közületek elvenni onnan a penzt 1 
-- kiältott szigoruan az artatlan csöppsegckre, mire mindegyik 
ijcdten räzta fej ecskejet. 

A kis baromesztendös Frici et pam\agon ült es külön-
(ele dobozokr61 es csomagokr61 leszcdett cifra szalagokat 
kötözött es göngyölgetett. Egy csom6 l<il6g01t mar nadräg-
zsebeböl. 

Mit csinälsz Fricikem ? ~lmek az ? - kerdezte az 
anyja. 

Gyeplot csinälok. 
- Gyeplöt ? ?\.lost ? Hisz ott vannak n szep, uj jätekok. 

l\1enj inkabb jatsznni. 
- De en gyeplöt akurok, mamn 1 - makacsko.!ott 

Frici. Azutan meg az apja is scgitett neki a szalagokat 
összekötözni es közben azon gondolkozott, hogy egyes 
pedagogusolrnak, - mint pl. Richter Fridrich, Pal Jänos, -
megis igaz.uk van abban, hogy az összes gyermekjäteksze
reket f ölöslegesnek, söt ärtalmasnak tartjäk. A gyermeld 
fantäzia maga aker alkotni. Azutlm a perselyre esett tckin„ 
tete. Egyedlil ez nyerte meg a kis Frici kegyet. Amint 
fölemelte, legnagyobb meg'epetesere csörömpölve verodtek 
benne össz. a penzdarabok. ~lintha tele vo\na. Hat a neni 
aranya olyan g\orsan filerekke vtiltozik ? Nem rossz 1 Egy 
aondolata tamadt. Octaütötte n perselyt a \'askälyhahoz ls 

• 

L 
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negy dartib huszkoronas gurnlt ki belölc - eg.Y. helyctt. 
ßizou} osnn F rici .•. Igen ö volt; meg ott van a szek is, 
melyen f clmäszott :i k6pe. 

- Te vetted el a penzt ? - ker<lezte AZ anyjn. 
- lgen, bedobtam a perselybe. Nem csokolddet veszlink. 

Nagy lov!tt veszünk ..• Berogjuk a g) eplövel . .• 
Sz6tlanu1 alltak körülötte es a kis Frici serenyen 

kötözte tovabb a tarka szalagokat. 

Közgazdasag. 
reszt ped1g o. Fürst .Jakab ~s Fiai 
c<'g üz1ctel magaba olva~ztan 1 . 
Az uj tars 1si1g vezet6set elsö-or
ban mor6ti Für.;t Lnszl6 es Ber
La!ao urak, a Fürst Jalrnt> es F1ai 
ceg eddigi lönöliei fug1ak vl'll · 
lalni. A nugy::zabac;u tranzai..ci6-
val kapcsolatbau meg ezekrol er
lesfuünk: Az uj vat.alat beiize
te1t t0ke1e 5 1111111(1 korona. Az UJ 

ceg nemc-att az 6buda1 g,·anma· 
nyoi{ eladasä val fog fog1 ~1Kozni, 
hauem nngyki1er1elle&ü kere~ke
cletmet sz 111dekozirt l oly 1at11 i hu
sonnemü 1,arto11- es ll•xu gya1 t
mt.1.11yokkal. A Spitter G~rsua c 'g 
tudva evö1eg 11yolc evtiiednel 
hos:.iatJ}J mul1ra 1ekinihet v1ssza, 
amety nagy idö a l all hazauk ha
taram tut 1s 1,ivA16 lürnevre 1ett 
szert. A Fürs t Jakub es Fia1 ceg 
is negv evlizedes mu1tr,t tekml
hel v1ssza s szukava1ottsagu, üz
leti szo idsaga es rutioja lllll.tl a 
kezmuäru·kereskede1em eiere kÜZ• 

dö1te tel magat hazankban. Az a 
körülmeD\' hogr a ceJ fönokei
nek, Fü.rst Lasz16aalt ~s Bena1an
oak kezeben Jesz Jövöben is a 
veze•.es, iolletlen bizto~ileko1 oyujt 
a valla111t tovaboi fa]lödese teldo
teteben. 

A pest i hazaii elsö tn.karek· 
p6nzta1• egyes\Uet nyeremeny
kötven yei . l\ on • orüimeuy1e 
valO tel\ intct1cl. hog\' a 101}·6 6vi 
fobrul'\1 b6ban nyi1vanos alturasr..l 
hoc::-ntand6 löU.000 darah o< e
rcm~uy kötvöny mor eddig · is 
sokszoro: an tul van 1egyezve, a 
P e ~ t i h u z o i e 1 s 6 t a
k a r e k p ö n z l a r e g ' e s ü-
1 e t es a H a z a i b a n k 
r 0 S Z V 6 0 )' l {l l' S a S a g 8 Z 

elöze1e:; jegyzcsek eltogJdäsät 
teltü~geszt l!Dl vo1tak ke11yte.enek. 
'I1ovabb1 bcjele11tesek ezekre a 
n) eremeoykbtven) c1<re u hivata
los Utll.lrAsi te1hivas kö zeletele 
idopomjat61 kezd\'C togna~ elfo· 
gadt 1tui. 

Kartonnyomo-ipar es textil
kereskedelmi reszvenytarsasag, 
Fürst J a.kab es Hai. l!.ze11 C\Jg 

alall a 1tc'gközelt:bbi uapo han a 
Magyar Altu 1 äno~ HiteLbank A tal 
letesitelt re .::-zven~ tarsa:ag foJ 
megalakulni. E ya11a 1at elsosor
bun a ,\lanar A1t1:1lanos H tel
bank reszeröl e c61L61 a Für3t 
J "ab es F1a ceg~el egyetemben 
a Spitzer Gersoa es Ta.rsai ceg
töl meg-zerzett 6bud:1.1 kanon
uyom6 gyar.1 l fogja atveoni, mas-

Felelös szerkesztö: L6ränt Dezsö. 
S7crkesztöseg es kiad6hivatal; Akacfa-utca 63. 

Kiad1a a „jövendö" hiad6hivatala. 
Telefon: 87-~34 u..am. 
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Fenyö tutajfa eladas 
(1 OOÖ köhmeteres reszletekbcn.) 

!-'111)82-905. szam. 

A marmarosszigeti m. kir erdoigai.gat6sig irodäjaban 
1906. evi januar hö 28-an s szükseg eseten folytat6lag a 
kö ,retkezö napon delelött 10 6rakor az 1906. ev folyamän 
bocsk6lonkai rakpar okra lemtajazand6 mintegy 12000 m3 

fen vÖ haszonfänalc egyezer köbmeteres reszletekben es pedig 
a mezö:-iäti 1-28-ik, a bogdan-fehertiszai 1-62-ik es a 
vaseri 1-30-ik szamu reszleteknek eladasa iränt zart iräs
beli ajänlatok targyalasaval kapcsolatos nyilvanos sz6beli ar
veres fog tartatni. 

Minden egyczer köbmeteres reszlet külön-külön ertelce
sites tärgyat kepezvan, csak azok az irasbell ajanlatok 
vetetnek ftgyelembe, a melyekben külön-külön boritek
ban csak egy-egy - hatarozottan megnevezett szamu 
- reszletre tetetett ajanlat es a melyek a sz6beli arve
res megkezdese elött nyujtattak be az ärverelo bizottsaghoz. 

Az egyes reszlelek utän bänatpenz gyanänt keszpenz
ben vagy allarnpapirokban egyezer korona teendo le, illetve 
az irasbeli ajanbtokhoz csatoland6. 

Kikiältasi arak: 

a) a szalfänal es rönkonel m8-kent: 

1. a 30 cm.-nel nagyobb közepatm. 17 m.-nel 
hosszabb ·fäert ___ ___ ___ ___ __ ___ _ 

H. az ugyanoly vastng es 11 '2 - 1 7 m. h. fäcrt 
III. az ugyanoly vasta; es 3·8-11 m. h. fäert 
IV. 2G-30 cm. v. 17 m.-nel hosszabb fäert 
V. 26-30 cm. v. l l '2-17 m. hosszu fäert 

VI 26 -30 cm. v. 3 8- 11 m. hosszu fäert 
VII. l 5-25 cm. ,.. 17 m.-nel hosszabb fäert 
vm. 12-25 cm. v. 1 1·2-17 m. hosszu fäert 

XL J 2-25 cm. v. 3·8-11 m. hosszu färt __ _ 

17 K 80 f. 
ln K 70 f. 
1:) K 60 f. 
16 J\ 40 f. 
15 K 20 f. 
14 K - f. 
12 I< 80 f. 
11 {( 70 f. 
10 K 60 f. 

„ 



b) az apro anyago'<näl darabonkenl : 
t. Kesz cvezöert ___ ___ ___ ___ _ _ ___ ___ _ __ 

2. 1-sö oszt. evezörud 7·5 m. h. 10-1 l cm. v. 

45 

l( 80 f. 

K 60 f. 

3. ll-ik oszt. evezörud 7'6 m. h. 8-9 cm. v. !\: 30 r. 
4. Dohänyszaril6rud l. osztäly 10-12 m. h. 

9-10 cm. v. --- ___ ___ ___ ___ ___ I< 90 f. 

5. Dohanyszarit6rud II. osztaly 1 O -12 m. h. 
7 - 81/2 cm. v. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ K 70 f. 

ß. Kutostor 7-9 m. h. 6-7 cm. v. ___ ___ __ - K 60 f. 

7. Csäk\yarud J. oszt. 4·5-8 m. h. 61/ 2 -8 cm. v. - I< 30 f. 
8. Csäklyarud II. oszt. 4·5 -8 m. k. 5-6 cm. v. - I< 10 f. 
ü. Koml6rud 3-4 m. h. 3-4 cm. v. ___ ___ l{ 10 f. 

l O. Fenyöheveder uj ___ ___ ___ --- ___ --- --- --- l K - f. 
11. Feny6heveder hasznält ___ ___ ___ ___ ___ --- I< 60 f. 
1 ~. Tutajszek _________ ... _______________ --· - K 10 f. 

Az irasbeh ajnnlatokban az igeret a kikiältiisi ärakkal 

szemben °/o-okban fejezendö ki. 
Az arveresi es szerzödesi fe!tetelek a m. kir. fö dmive-

lesügyi Min1szterium erdeszeti segedhivataläban, a märamäros
szigeti crdöigazgat6sägnäl, a bustyahazi erdöhivatalnäl, vala
mint a ket kerület vala'llennyi erdögondnoksagänäl es a 
bocsk6i faraktargondnoksägn6.l a hivatalos 6rak alatt meg-

. tekinthetok. 
Az arveresi es szerzödesi feltetelek azen felül a követ-

kezö värosok, illetve közsegek elöljar6sägaihoz is megkül
dettek: Tiszaujlak, Beregszäsz, Var;arosnameny, Tokaj, 
Tiszaluc, Tiszafüred, Tiszalök, Fegyvernak, Poro3zl6, Török· 
szentmikl6s, Szolnok, Tiszaföldvar, Csongräd, Szentes, II6d
mez<häsärhely, Szeged, Mak6, Törökkanizsa, Zenta, Öbecse, 

Törökbecse, Titel es Zimony. 
Az irasbeli ajänlatokhoz hasznäland6 Urlap a märamäros-

szigeti erdöigazgatösägnäl a jelentkezöknek dijtalanul adatik ki. 

M· Kir. földrnivef esügyi rninister. 
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Fenyö tutajfa eladas 
( 1 O~O köhn1Cteres re5zlelekben.) 

A bustyahäzai m. k. erdöhi\'utal iro<lnjäban, 1906. ev 
januär h6 25-en delelott 10 6rakor a felsöszineveri m. kir. 
erdögondnoksägb61 szannaz6 12000 m3 1904. evi döntesü es 
16000 m3 1905 evi döntesü az 1906. 611 fol) aman a bustyR
hazai rakpartokra lelutajozand6 mintegy 28000 ma feny5h u
szonfänak egyezer köbmeteres res·detekben, összesen tehäl 
12 (tizenkettoezer) m8 1904. evi döntes ü es 1 G (tizenhatezer) 
m 8 1905. evi dönteSÜ fenyoepületfa resz}etr ek elatlasa celja--
b6J, zart iräsbeli ajanlatok targyaläsä val kapcsolatos nyil vanos 
sz6beli ärveres fog tartatni. 

!\linden egyezer köbmeteres reszlet k ü ! ö n-k ü 1 ö n er
tekesitesi tärgyat kepezven, c s a k a z 0 k a z i r a s b e 1 i 
a j a n 1 a t o k v e t e t n e k t i g y e 1 e m b e, a m e l y e k b e n 
k ü 1 ö n-k ü 1 ö n b o r i t e k b a n c s a k e g y-e g y - h a t ä· 
r o z o t t a n m e g n e v e z e t t s z ä m u r e s z 1 e t r e t e t e
t e t t a j ä n 1 a t es a melyek a sz6beli arveres megkezdese 
elött nyujtattak be az ärverelö bizottsaghoz illetve a bustya
häzai m. kir. erdöhivatalhoz. 

Az egyes reszletek utan banatpenz gy anant keszpenz
ben, vagy ällampapirokban ezer korona teend6 le, illetve az 
irasbeli ajanlathoz csatoland6, amely összeg az arveres ered
menyenek j6vahagyasa utän 2000 korOl13 biztositekra egeszi
tendo ki. 

J 
Kikiältasi arak: 

1. Az 1904. evi döntesü fänal a Tiszamenten elfogadott 
szokvänyarak 200/0 aremelessel vagyis kikerekitve: 

I. 30 cm.-nel nagyobb közepätm 17 m.-nel 
hosszabb fäert ___ ___ ___ ___ _ _ ___ ___ 16 K. 50 f. 

1T. 30 cm.-nel nagyobb közepätm. 11 2-17 m. 
hosszu fä.erL.. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 1 f> K. 40 f. 

, 
~ 
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III. 30 cm.-nel nagyobb közepätm. 4- 11 m. 
hosszu fäerL- - ___ ___ ___ ___ ___ ___ _ __ 

IV. 26 -·30 cm. vastag 17 m - nel hosszabb fäert 
V. 26-30 cm. vastag 11.2-17 m. hosszu Faert 
VI. 26-30 cm. vast'lg 4-11 m. hossz-u fäert 
VII. 15-25 cm. vastag li m.-nel hosszabb fäert 

VIII. 15-2fi cm. vastag 11.2-17 m. hosszu fäert 
IX. 12-25 cm. vastag 4 -11 m. hosszu fäert 
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14 K. 40 f. 
14 I<. 10 f. 
14 K. 00 f. 
12 K. 90 f. 
11 K. 80 f. 
10 K. 80 f. 
9 K. 80 f. 

2. Az 1905. evi döntesü fänäl a Tisza menten elfoga
dott szok\'anyärak 'v0°/o äremelessel vagyis kikereldtve: 

1. 30 cm.-nel nagyobb közepätm. 17 m.-nel 
hosszabh fäert ___ ___ ___ ___ ___ ___ --- 17 K. 80 f. 

n. 30 cm.-nel nagyobb közepatm. 11.2-17 m. 
hosszu fäert.__ ___ ___ ___ ___ ___ --- ___ 16 K . 70 f. 

Hf. 30 cm.-nel nag\•obb közepatm. 4-11 m. 
hosszu fäert___ ___ ___ ___ ___ __ ___ _ __ 

IV. 26-30 cm vast?.g 1 7 m.-nel hosszabb fäert 
V. 26-30 cm. vastag 11.2-17 m. ho;szu fäert 

\·1. 26-30 c.i1. vast~g 4-11 m. hosszu fäert 
VII. 15-25 cm. vastag 17 m.-nel hosszabb fäert 

VIII. 15 - 25 cm. vastag 11.2-17 m. hosszu fäert 
IX. 12 -25 cm. vast<"g 4-11 m. h'Jsszu fäert 

15 K. 60 f. 
16 K. 40 f. 
15 K '20 f. 
14 K. 00 f. 
12 K. 80 f. 
11 K. 70 f. 
10 K. 60 f. 

Az aproanyagoknak kikialtäsi ära a szerzödesi felte

lek 6. p ~>ntjänak b., alpontj a alatt közöhek. 
Az iräsbeli ajänlatol{ban az igeret a kikialtasi ärakkal 

szemben °10-okban fejezendö ki. 
Az ä rveresi es szerzödesi feltetelek 1906. ev januär h6 

10-tol kezdve a m. kir. földmivelesügyi miniszterium erde
szeti osztalyäban, a märamarosszigeti m. kit. erdöigazgat6-
sagnäl es a bustyahäzai m. kir. erJöhivatalnäl a hivatalos 

6räk alatt megtekinthetök. 
Az iräsbeli ajänlatokhoz basznäland6 ürlap es boritek a 

bustyahazai m. kir erdöhivatalnäl a jelentkezolmek diJtalanul 

adatik ki. 

M· K.ir. földmiveiesügyi minister. 
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A SZEPSEG TITKA. 
V!gya~zan jol, mert itt a tel 1 

, Eredetl leYelek bltclo• mÄSolata : 

Egy külföldi 20 eves sz~p teäny Egy kopaszodo ur alninisii\•a.1 
irja: ldo mellckelom 3 arckepemct. knptuk a kovetkczc5 soroknt: Fe-
,\z colsu> kep er~deti hajnm volt; lesegem rcsz6ro ajiinlottiik n c Dinnn 
ll •masodik• kep mut11lja, hogy a haj~zorl> mclyb51 1 üvcggol hoz· 
folytonos hajhullas következteben tam. t\ mcnnyiben hajhulllsa fcl 
niityen csunya voltam ; a •harma- üveg olhuszn~Uasa utnn megszünt, 
dik • kep f eltünteti jelenlegi lwjza· •• masodik feiet cn hasznaltam el. 
tomat, melyet 3 üveg D1ana haj- Most mnga.ntnuk kcrok meg ogy 
szcsz olbaszna.tas11 utan mfir eddig Ü\·cg c Diana hojszorl>, hogy meg-
elertem. Ezek ut:in felbatnl.rotizOm, menl9em 11zl a p:ir szä hej1tmat, 
bogy nrckepemet is - ha jonak mcly mcg mcgv 10, do nero szcrel· 
ltit1a - közöljo azok erdckeben, nem elveszteni. 
n kik nem .~ajn~v.esztl'it. keres.nek, -T- -1·s-z-te-lt-gy-6g_l_'s_z_e-re..,..s_z_u_r_l_S_z_i-
h:-tnem ~- iJesz!es1g hat.aro~ h11Jh~l- vcskcdjck a Dia.na piro11it6jibol 
last, hajtorest es korpa kepzodest küldcni 10 koromicrt kcl uvcgrrel 
mcgak~dtilyoz6k nem. vo~tak kep:- mondhatom, hogy windnyiijan~ ~a~ 
sek. Kc;rck az eredeh. J?rnn~ haJ.- gyon meg vagyunk e:egcd \'C. 
szcszbol 2 uvcggel UJbol ~·uldent, Tiszlclettel Z. K. grMno. 

l~tert.khnjhulläs eHen mas szer nem Egy f.Jvirosi primadonna nyilat· 
e ez1 · J< „.. · · ·k d" k 1 ozala: 1n1 s?.1ncszno tu JU cg-

Egy csongrndi menyecske levele : jobban megilelni, hogy milyennck 
A Dia na Crcm es Di:1na szappant keU lcuni l'gy finom arc-cremuck ~s 
minden oldalr61 ajanlottak, me:yet szflppannak. t lät ruondhatom hogy 
meghozatt:.m es nagyon hd.las va- a Dl~na-szepitosz..-:rokct kipr6biltuk 
gyok erte. Sirgns szcploimet 6s tl.1bbon es sz \'Olt az altalnnos ve-
paUanas:llmat teljesn elveszitettcm Jemcoy, hogv a Oiana-crcmet es 
annyirn, hogy arcom es keir.cm oly Oiann-sz'.\ppnnt balran vih\gga bo~ 
finom tiszta lctt, mint az a.labastrom. cs:ilhatjnk, sok nö luihis lesz erto 

T. Erenyi ßcl:l. umak ßudapest. es nom fognnk c;;::cgycnt vallani 
.\ lcülJött Dian:l. pirositö sokl:ul _vc_l_c. _ __ _ 
többet er, mint a külfoldi dragiibb Ei;y SZ::Ltmlirl uriasszonr irja: Mull 
pirositok, azert eo baratnonuuel ~vbco hozntott Oia.nn-Crcm CS Dinna 
mindeg ezl haszmilom. Kerem szappanb61 kcrck 1 - 1 adngot, mert 
Abbiiziäba küldeni 1 üvegg~l, merl cz nz egyedüli szcr 16szcmre mcly 
jövo heten odn utazom. Udviizli meg .. kadatyozza, hogy tava:>zi szcp· 

Dr. K. K.-ne. loim lattauanok legyenck. 
Bgy tcgely DIANA-OR~M (ejjel hasznii.lhat6 zsiros c.rem) 76 kcnjc:är, 
DIANA-SZAPPAN 76 ltr., DIANA-PARFUM (origiu:ilis 011.gy flvcg) 6 K. 
DIANA-PUDER 3 szinlien (sznrvas bOrrcl) 76 kr., cgr tcgely DIANA-

PIROSIT6 6 kot~na. Egy üveg DIANA-HAJSZESZ 4 koroue.. 
Központi föraktit, honnan n sztilllta'f aapon:a titc1ktn.rt.is moltelt t<lrtenllt 

ut.uwötcUol : 

frinyi ßila Diana-gy6gyszertara 
Budapest;~ Ka•olv-köE'at &. s z. 

„Globt11" miil.Dt9et es klad6valblat r611\"'Airsaaäg 07omasa Bodaputoa. 
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Mulattat 1 1rera<; eioadasavat. 

5z6raltoztat zencjth•el. 

Gvönvörltödf et 1 ~~~~edeivel 
Kao hsto m:lr 1 O frtt..Sl felj. -0. 30, 40, 50, GO frtert. Grnmofon 2fl, ,0, 40, 
GO, 80 frt es Celj. Lemezek 2 ktilömbözö drbol tnrtnlmaznnk frt 1.50cs 3.-

STERNBERG 
es. es kir udvari hangszer- gyar . 

E BUDAPEST, VII., Kerepesi-ut 38 . . . .....••••••...•••..•.............•••••.••...•............•.............................•. 

ssäjpadl äs es gyok~r eltavolitasa nelkül !l koron:it61 feljebb. Az altalunk 
kec;zitett es a parisi fogorvosi akademia ki:illitasan arany cremmbl es a disz
kereszttel kitüntetett fogak nagyon könnyen megszokhatok coi beszednel 
semnufele nehezseget nem okozoak. V1deki megrendelesek 12 6ra alatt 

elkeszitteLnek csakis a fogorvosi inte . lben 

Budapest, Erzsebet-körut 50. sz. 
a Royal- sz:ill6val szemb~n. 

Fogorvos LÖFFLER EM L. Rende!es 9-12·ig, 3-7-ig. - rogtechoikai 
fonök. GRCSSMANN SIMON. Fogad egesz DllP. Päjdatom n~lkUli fog
mdtetek 2 korona. Tart6stömesek 3 kor. Rossz es fajös togak aranykoro
oaval le sznek ellatva, tovabba uj. amerika1 eltavolithatatlan aranyhidak 1 •chi. 
j6tällas mellett keszitteloek. - M6rs6kelt arak, r6szletfizet6s mellett ls. 
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Ha öszül a haja sTEhhß-ViZET 
mely nem fest, h an e m a h aj e red etl sz In et adja vlssza. 

Kaphat6 egyedül ZOLT iJI BELi u1ogyszertiriban. 
0 csaszär ~s klralyl fens~ge Jozsef föherczeg udvarl szallltöja. 
Budapest, V. ker., Szabadsag•ter, Setater-utcza sarok • 

.- Egy üveg Ara 2 korona. .._ 

A. Ba 1 a s s a.fele val6d.1, vilaghirü. 8.%1.gol 

UG-ORKATEJ 
a legkitüniibb szcFilöszer; fehilmulja az összes letezo szepito
szereket. Azonnal elt:ivolit szeplot„ m:ijfoltot es minden t1sztita· 
lansägot az arcr61 fS ar:iak friss udcscget, fiatalsagot kolc~önoz. 
Ara 2 kor. Ugo:-kaszappan 1 kor. Poudre:? kor. es 1 kor. 20 fiU. 
Ugorkacreme 2 kor. - Kaphatö mioden gyögysiertalban es 

droguenaban. - Fc5szctkuldesi hely '. 

Balassa-gyogyszsrtara, Budapsst-Erzs8bstfalva. 
TÖRL E Y Iroda: BUDAPEST, VIII., Eszterhazy- utca 22. sz. 
PEZSOÖOV AR Pincek: BUDAFOK (Promontor). - ... 

Eladunk • es veszUnk 
alkalmi ärvereseken es beraktärozott urasagi butorokat, 
ugymint teljes lakberendezesekct, angol bör-butorokat„ 
mahsgoni- es 1 ezbutorokat, perzsa- es smyrna-szönye
~eket, függönyöket, olajfestmenyeket, antiqne tärgyakat, 

gäz- es villamos-csillärokat. 

Grosz Salndor e's Tsa Budapest, 6ydr·n. 2. }. am. 
(KlrdlV·UIC8 sorMn. 

FON CIERE PES TI BIZTOSITO IllJTEZET. iim:t.s bl1tosltekoll: 
s1 ml1116 kor. Kozponti iroda: BUDAPl:STEN, Sas·utca JO, 

Biztosit: ti:sti bah:sf't <>Ucn, az eml>cr elclcro, tUz·, jeg- es szallitmanykirok eilen. 

1 

3 N A P 
alatt minden kez bnrsonysimava 

es hofehcrre lesz 

dr. Kovacs kezpaszta 
altnl, - ara l K 20 fill. 

Mindenütt kaphato \'. r, y o g y l ä r, \'I. r. r 11 r. u t ca 17. 
Kivamltra .toilclk lilkok• in1.wcn 1'is bcrm~nlv1·. 

0 Glob11:,;• muintezet, HuJapest. 

1 
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Negyedik ev. 5 szam. 1906 Budapest, januar 28. 

JÖVENDÖ 

Kiad6bivatal : 
A.kacfa-utca 63. 

Felelös szerkesztö: Lorant Dezsö. 

Dr. Varady Antal. 

Ara 2 0 filler. 
Egy h6napra 
Egy korona. 
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;anuar elsejevel uj elöfizetest nyitottunk : 
Negyedevre ___ 3 korona 
Fel~vre __ ___ ___ 6 korona 

A „Jövendöl' kiadohivatala. 
Budapest, VII., Akacfa~utca 63. 

Telefon-szam : 87--34. 

·-----------------------------------
ülönlegeesegek ___ „ 

uri dl~at fs f ehfrnemü ci~~e~ben. 
LATZ K 0 VITS A. B u ~a~~:t~~ ~. 1:;: 

·----------------------------------
~:rigol. :ru.-.~11 
legjobb minösegben 1 liter 4 kor. 40 filler. Kizar61ag kaphat6 : „ 
F E:J U K J. Ki9 R 0 LY khe- es teakereskedlfne ' 

BU~ftPES T, IV., Kossuth Lajos-utcza 17. sz. 

II ALLATORV~~l!IOn!~~~~~!~~K ana~:nak, I 0 .. HLER ßENO" allatorvosi rendelö intezeteben Erzsebet· 
l körut 2., 1. ern. (Telefon-szäm 80-10.) 

[i] BUDftPEST . ·. Ferencz JDzsef rakpan 

HUNGARIA 

• 
ft kav~haz teljesen 

ujonnan bereodezve 

yör yörü fekvessel a 
Duna partjan, re
mek kil atassa l a 

kiralyi palotara, a budai 
hegyekre es a Dunara. 
~ A jelenkor minden 
kenyelmevel berendezve 

BCJRGER J. K/\ROLY 
Jsrazgat6 
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NtCYedik ~vfolyam. Budapest, januär 28. Otödik szan1. 

Jövendö 
irodalmi es politikaj ujsäg 

A bekekovacsok. 

Otik, kalapaljak a formatlan, izz6 tUzes vasat, amely
böl a bekenek kellene kialakulnia. Ütik, kalapaljak formal
jak a bekovacsok m ind. Andrassy memorandumot szerkeszt, 
Kossuth, Lukacs, Wekerle tanacskoznak, tcrveznek, m6doza
tokat keresnek A vasdarab pedig izz6 feheren sistereg koh6-
jaban. Megmunkal6inak ügyessegetöl függ, hogy kihülve 
format kapva, egeszsze valik-e ? Egy :kontarkez elhamarko
dott csapasa kell csak - es a tuzes vasdarab sisteregve 
hull szejjel, a nehez munkat ujra kell kezdeni. 

Felö, hogy most is, mint mas annyiszor, igy lesz. A 
bekekovacsok között van kontar is fölösen, de van olyan is, 
aki maga se akarja a munka sikeret. Kalapacsa rossz helyre 
csap le es ahelyett, hogy formalna az anyagot, szejjelzuzza 
azt. A gyava habozas, de a tudatos rosszhiszemüseg is, tö

mentelent artottak mär ebben a mühelyben s csodanak kel
lene törlennie, hogy e sok art6 befolyas meghiusuljon es a 
nagy mfi vegre elkeszfiljön. 

Ha megis bizalommal varjuk az esemenyek fejlödeset, 

L 
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erre egy igen nevezetes körUlmeny ad kedvet es m6dot. Ta
pasztaljuk ugyanis, hogy a sok hiabaval6 bekekovacs között, 
vannak a kiegyenlites ügyenek önzetlen, igaz es feltetlen j6-

hiszemu gondoz6i is. Tapasztaljuk, hogy amint a legcseke· 
Iyebb lappang6 kilätasa, egy szemernyi remenysege nyilik 
meg annak, hogy egyczkedni lehetseges, hogy m6d van rea 
az orszagot kivezetni az aldatlan tespedes, a törvenyen kivilli 
allapot sulyos zavaraib61, azonnal, habozas nelktil jelentkez
nek a Jeghivatottabb tenyezök es teljes erejüket megfeszitve 
iparkodnak ezt a feladatot teljesiteni. 

A kormäny, az alland6an 6csarolt, a folyton ragatma
zott, a törvenytelenseg es hazaärulas belyegevel stigmatizält 
kormany az, amely ilyenkor mindig, s igy most is, elölep a 
es a legtiszteletremelt6bb komolysaggal, a legtisztabb szan
dekt6l, a legbuzg6bb j6akaratt6l vezettetve törekszik vezetö 
programmpontjänak megval6sitasara. Mert Fejervary es tarsa, 
amikor uralkod6juk keresere a legnagyobb önfelaldozässal 
vallalkoztak a kormany Atvetelere, tudvalevöleg kettöt tüztek 
ki maguk ele. Egyik cetjuk volt, amint mind maig becstiletesen 
betöltöttek, hogy biztositsak az orszag rendes kormanyzasat, 
ami a kormanyzati szervek vezetö heJyeinek betöltese nelkUI 
lehetetlen. A mäsik a beke helyreallitasa, a kiegyenlites mu
venek megalkotäsa. Ez ut6bbi feladat teljesitesere is megtet
tek mindent, ami m6djukban volt. S ha a koalici6 es annak 
gyülölködö sajt6ja ezerszer fogja is ismetelni, hogy a kabinet 
fö törekvese, hogy helyen megmaradjon, hogy ennek fejeben 
kesz szfvvel es titokban örvendve dobja oda predaul a beket 
- aki objektive itel, annak meg kell allapitania, hogy ez a 
szövetkezett tabor es larmas csahosai fömentelen ragalma 
között a Jegszennyesebb, az, amelynek a val6sagok a legin
kabb ellentmondanak . 

... 
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Most, amiko1· e sorokat irjuk, JanuAr huszonhatodika 
cl6estejen, Fejerväry miniszterelnök Becsben van. A het fo-
1yamau immar harmadszor tette meg az agg allamferfiu ezt 
az utat a csäszärvärosba es vagy egy feltucatszor allott 
audiencian uralkod6ja elött. Közbcn reszt vett katonai kon
ferenciakon, tanacskozott a közös miniszterekkel, targyalt, 
informält es dolgozott tiz javakorabeli ferfi helyett. Mindezt 
pedig att61 a szent celt61 vezetve, hogy nagy feladatät meg_ 
oldja: kiräly es nemzet között a beket visszahozza. 

A döntest holnapra varjäk, evfordul6jara 1905. januär 
huszonhatodikänak, annak a napnak, amikor a Tisza valasz
tas sorsa eldölt es a harc kiraly es a nemzet között megin· 
dult Vajha meghoznä ez a nap zär6napja az esztendönek, 
amely ällameletunkön annyi sebet tepett fel, a varvavart meg
oldast. Vajha munkä1ät sikeresen vegezve terhetne haza az 
Oreg, hu harcos, a becsUletes bekekekovacs es felreteve ka-

lapacsat, p1henesre terhetne. 
P a t t a n t y u a • 

„ 

' 
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A nagy evf ordul6. 

JanuAr 21. 

Az 1905. ev elso napjan, amikor Tisza Istvän gr6f u 
ujevi beszedeben meg kerneny tarnadäst intezctt az Andrässyak 
ellen, akikkel azonban rna rnar egy uton kezd haladni, agge
dalomrnal neztek az ellenzeki pa1 tok az orszäggy ules felOiZ• 
latäsa elebe. 

A lapiaik vältig hangoztattäk ugyan, hogv: 
- Jöhet a hatalom akärmennyi penzzel es akärmennyi 

szuronynyal, hogy a välaszt6kat leverje a läbukr61, hanem 
az el'enzeket letiporni rnegse fogja 1 

De azert bizni, eppt!nseggel nern biztak ebben olyan 
hatarozottan, mint ahogy leirtdk. Micsoda hatast erhetett \.Olna 
el az, aki januär 3-än, a kepviselöhäz utols6 ülesen azt mondja 
az ellenzeknek: 

- M6d kinälkozik rä, hogy ti most kormanyt alakitsa-
tok. Hogy a Haz elnöki s1ekebe tiltessetek Justh Gyulät es 
egyebkent is elfoglalhassatok minden elfoglnlhat6 pozici6t. 
Hogy rnegva16sithassätok a gazdasagi, a telügyi, a szociruis 
reformoknak egy egesz sorät. Hogy a magatok kepere gytlr
jätok ät az egesz orszägot. Hoiry a hadsereg kerdeseben 
vegrehajtsätok a szabadeh ü pärt kilences bizotts'lgänak hatä
rozatät. Hogy rendezzetek a zäszl6- es jelveny-kerdest. Mind
ezert csupan a kezeteket kell kinyujtani es csak a vezenylcti 
nyelv dolgaban kell respektälnotok a kiraly felsegjogait. Akar· 
jätok ezt? 

Hogy akartäk volra-e? Ket kezzel kaptak volna u•ana. 
Meg sokkal kevesebb utim is ket kezzel kaptak volna ! Meg
elegedtek volna mär azzal is, ha a mandätumaikat lässäk biz
tositt ttaknak. Hiszen a nemzeti pärtnak es a S zederkcnyi
frakci6nak a Kossuth-partba va16 bevonuläsa is fOkepen 
azert törtent meg, hogy a välasztasi harcban szet ne forga
cso16djanak az erök es hogy kooperativ eljarässal inkabb 
erjenek el sikert, melynek tekinteteben ugyancsak vekonyka 
VOit a remeny. 

Januar 3-än este vonultak be Apponyiek es Szeder-
tenyiek a függetlensegi partba es masnap aztAn a kiraly 



\ 
1 

i 
5 

tr6n beszeddel rekesztette be a legemtekezetesebb 6s legviha
ros:ib b orszaggyütesek egyiket. 

Azutan megindult az ~ giLaci6 a kerl\letekben. Legendäs 
összegekrol beszeltek. 

- A kormanynak megszämlalhatatlan milli6i vannak 
v'lasztasi celokra. Azonkivül 6riäsi haderovel is räf ekszik a 
kerilletekre. 

Es kishitu hangon tettek hozzä: 
- C>:i uda lesz, ha az ellenzek szAmban nem fogy meg ! 
Hogy az ellenzel< többsegbe jusson, arr61 almodozni se 

mertek. Bizonyara az orszagos hangulat volt legelsösorban a 
szülöje annak a kejvezö en:dmenynek, melyl) el a välasztä
sok az ellenzekre nezve järtak. De nem kevesbe segitette elö 
ezt az eredmenyt az a m6d, melylyel a valasztasokat vezet
tl k. T1sza lstvan azt hitte, hogy az orszäg ugy velekeJik az 
obstrukci6r6l mint ö es hogy a közvelemeny „el fog,ja sö
pörni a gazt." Azonfelül ez a zseniä.lis, de makacs es önfejil 
ember sernrni tanäcsra se volt haJland6 hallgatni. 

- Lehetetlenseg, - mondta - hogy ne gy5zzünk 1 
Nos, ez a lehetetlenseg bekövetkezett es m1kor januär 

20-an, &Z altalänOS \ älasztäsok el~6 napjan egymasuuin er
keztek meg a taviratok, egy-egy rnegdönthetetlennek la:szott, 
szabadelvüparti korif eus bukäsär61 ad van hirt, a miniszter
elnok elkest:redetten igy fakadt k1 : 

- Az egesz orszag megbdondult ! 
Januar 26-än Tiszä.ra nezve lesujt6 iteletet hozott meg 

a nemzet, megtorläsaul annak a bizon) os november 18-nak, 
melyen Perczel Dezsö meglobogtatta a zsebkendöjet. E napon 
375 kerületben törtent meg a väla"-ztäs. A szabadelvüpärt 
121 helyen gyözött. De a függetlensegi pärt 119, a disszi
densek 24, a neppärt 18, az uj pärt 9, a panonkivüliek 7 
es a nerr.zetisegiek 3 mandätumot n)' ertek. Tehät märis több
segbe juto1t az ellenzek. 

A meglepetls 6riasi volt. Az ernberek nem akartak hinni 
a szemüknek, mikor a välasztäsokröl sz616 tud6sitäsokat el
olvastäk es valarni csudälatos izgalom futott vegig az or
szägon. 

Az ellenzeki vezerek, akik Kossuth Ferenccel egyetem-
ben a függetlensegi pä.rtkör helyisegeben va täk a jelente
seket, vatosäggal käbultak voltak es amikor megjöttek a te• 
legrammok, melye ._ elmondtäk, hogy Münnich megbukott, He
gedlis Sändor megbukott, Hegedüs Lorant megbukott, Kossuth 
fi'erenc megsz6lalt. 

- Vajjon nem valami rossz trefät üznek velünk ? ) 
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Ez bizonyitja legjobban, hogy a koalici6 mennyire nem 
volt elkeszü1ve a nagy diadalra. 

A mäsoJ1k napon januar 27-en, 136 szabadelvtivel 
szemben az egyesülL ellenzek 220 före szaporodott. T1sza 
IstvAn gr6f sorsa teljesen meg volt pecsetelve. Mär be se 
värta az ältalänos välasztäsok vegleges eredmenyet. Mit vAl
toztathatolt az mär a helyzeten, ha husz szabadelvü pärti jut 
is be a Häzba? Februar 1-en Tisza Istvän Becsben volt e:; 
beadta a lerr.ondäsat, melyet a kiräly el is fogadott. De az 
üg) ek tovabbi vez~tesevel bizta meg egyuttal a kabinetet. 

Budapesten meg ekkor nem foglalkoztak azzal a ker
dessel, hogy mar most mi lesz? .Meg hatra volt nehany 
kerulet es ez meg lckötötte a koalici6 figyelmet. De f ebruär 
2-an a va1asztäsok mindenütt veget ertek, meg pedig ugy, 
hogy 151 szabadelvü pariival szemben 234 egyesült ellenzeki 
es 9 nemzetisegi kepviselö ällott. Az ellenzek tehat 92 szo
többseggel rendelkezett. 

Ekkor azutan mär fölmerült a kerdes: 
- Mi lesz? 
Kossuth Ferenc es Ugron Gabor ezt a nezetet han• 

goztattak: 
- Habozas nelklil vällalnia kell a koalici6nak a kor

manyzäst 1 
Ez Jett volna az okos, a j6zan, a termeszetes. Ezt värta 

mindenki. De nem igy törtent. A koalici6 elszalasztott egy 
olyan alkalmat, amely soha többe visszatemi nem fog. 

Februar 3-än Andrassy Gyula gr6fot kihallgatason fo
gadta a kiräly es megbizta, hogy tegyen elöterjesztest a ki
bontakozas dolgäban. Olyan egyszerünek es könnyünek lat
szott, hogy mar rr ost Andrassy elnöklese alatt megalakuljon 
a koalicios lrnbinet, hogy - a Polonyi akkori szavaival elve 
-- seperjen es ägyazzon. 

l;,en am, ha ann) i lett volna a miniszteri tarca, ahäny 
tagjA volt a koalici6nak. De mikor Andrässy v1ss~aerkezett 
Becsböl es megkezdte tanäcskozäsait az ellenzeki vezerf er
fiakk~l, megkezdodtek a torzsalkqdäsok es mtrikäk, hogy ki 
legyen miniszter, ki ne legyen? Es talan epp aznap kezdett 
elmergesedni a helyzet, mikor Kossuth Ferenc megjelent a 
becsi Burgban. 

Ah, az volt csak az esemeny, mikor Kossuth Lajos fla 
az uralkodo meghlvasara elrrent a csäszäri palotäba 1 Ki 
A1modhatta volna ket hettel elöbb, hogy ez is bekövetkez
hessek? Hog) habsburgi Ferenc Jözsef magänk_ihaltgatason 
fogadjon valakit, akit ugy hivnak, hogy Kossuth. Es beszeljen 
vele politikar61 es azt mondja neki : 
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- Varo:n, hogy a kibontakozäsban Ön is scgitsegemre 
lesz 1 

Kossuth Ferenc, akit eljenzessel kisertck mindenfele a 
becsi magyarok (emlekszem, hogy a kihallgatas ideje alatt a 
kivancsi embereknek egy n~gy tömege varta a magyar ellen
zek fejet) valosaggal el volt ragad1a tva att61 a szives
segtöl, melylyel a kiralv fogadta es a legjobb remenyekkel 
eltelve erkezett vis ::za Budapestre. Kossuth Fcrenc mar ezen 
a kihallgatason tudomasul veue, ho~y a magyar vezenysz6 
dolgaban a kiralynak az az allaspont1a: 

- A vezenyleti nyelv kerdeseben tisztän es eg\'edül 
6n es csakis en döntök ! l\lert ez az en törvenybiztositotta 
f elsegj1 gom ! 

Ugy latszott, hogy a magyar vczenysz6 kerdesenek el
odazäsäval s1kerül r.-·egteremteni a k1bontakozäst. De Andrassy
val es Kossuthttal szemben Appon} i azt mond1a: 

- Nem 1 Nem azert küzdötttink edd1g! A magyar 
vezenyszot is meg kell kapnunk ! Most mi diktälunk ! 

Mialatt Andrässy Gyula gr6f azon färadozott, hogy a 
kiraly akaratanak megfelelo s jät ällä~pont1ac juttassa er. 
venyre, a?alatt a Burgban tijb6L megjelent Tisza, hogy az 
orszaggyUles megnyitäsa dolgaban tegyen clöterjesztest. Tör
tent ez Februar t 3-an, amikor T1sza egyuttal azt is a1änlot1a 
a kiralynak, hogy hallgassa meg Szel Kälmänt es Wekerle 
Sandort is. Nehäay nappal kes bb, februär 16-än a kiräly 
csakugyan fogadta is Szell Kälm~mt meg Wekerlet. 

Februar 17-en megnyilt a kepviselöhaz es a korelnök, 
Madarasz J6zsef, ervenytelennek Jelentette ki a lex D,mielt, 
a noven her 18-än kieröszakolt hatärozatot Tehät megvolt 
a restitutio in integrum. Härom hettel elöbb az ellenzek csak 
ennyit 6hajtott elerui. Pedjg eiert hamarosan többct is: bele
ültetle a Haz elriöki szekebe Justh Gyulat es ugyanakkor, 
f ebruar 21-en, megvalasztotta a lelr ökoknek Bol~ar Ferencet 
meg Rakovszky Istvänt es etcsapa• ta - Farkas Jancs1t - a 
terembiztast. Öh, mert edes a bosszu 1 

Szegeny Andrässy Gyula gr6f, meg csak ero1ködött, 
hogy kapacit1lja a koalici6t De Apponyi azt mondta: 

- Nem ! l\Iost mi diktalunk 1 
Es februär 24-en Andrässy ve , ül is kenytelen volt a 

kirälynak azt jdenteoi, hogy m1sszi6ja nem jart eredmenynyel. 
Beköszöntött märcius is es a k1bontakozäs meg nem 

volt. Marcius 1-~n a kiraly Tisza Istvän gr6[ ja' aslatära el
hatärozta, hogy az összes ellenzeki partok vezerf erfiait kihall
iatason fogadja. Ez meg is törtent. Egy egesz serei pvli-
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tikus järult a kiraly elebe es I. Ferenc J6zsef valamennyivel 
megentette: 

- Hajland6 vagyok a koalici6t megbizni a kormäny
zässal. De a vezenyleti nyelv kerdeseben val6 döntes az en 
f elseg?ogom l 

Azt kellett hinni, hogy a kirälynak ez a sokszorosan 
megismecelt es nyomatekosan hangsulyozott kijentese mär 
most lehetöve fogja tenni, hogy Andrässy älläspontja gyöze
delmeskednessek es hogy a koalici6 a magyar vezenysz6 
tigyenek kikapcsoläsäval vällal1a a kormänyzast. 

A k1raly, aki märczius 19 en Budapcstre erkezett, ennek 
a fölteveseben bizta meg Andrässyt februar 20-än, h0gy a 
kibontakozäsra tegyen meg egy kiserletet. Masnap Andrassy 
ujb61 ertekezett az ellenzeki vezerekkel. De Apponyi megint 
azt mondta: 

- Nem 1 Most mi diktälunk 1 
:Es marcius 21-en teljes tett a szakadas a kiraty es a 

koalici6 közt. Apponyi gyozött. Märcius 22-en a vezerlöbi
zottsag kimondta, hogy a szövetkezett ellenz.ek vältozatlanul 
megmaradt edJtg elf oglalt allaspontJäO es a fölKinält kor
mänyzast visszautasitja. 

Apnlis 3-an a kiräly harmadszor is kiserletet tett Andrassy 
Gyuläval es ujabb k1bontakozasi terv„el bizta meg, mel} ben 
a katonai követdesek kikapcsolasät kivanja. A koalici6 ezt 
is visszautas totta. EI enben elhatärozta, hogy fefü„tot intez 
az kirälyhoz es apri1is 7-en Kossuth Ferenc inditvanyara ki 
is küldce a huszonegy tagu telirati b1zottsägot. Par nap 
al.att a javaslat, mel} et A ppon} i d0Jgozo1t ki, mär keszen 
i.s voJ r. A Häz eHogadta a javaslatot es menten t.l is küldte 
a kiräl) hoz. 

Jot ek aztan Burian Istvän, Szögyen·Marich Läszl6, a 
homo reg1us ok, hogy a katonai kerdesek elodäzäsara biqäk 
a koalici6t. Jott Kvassay Jstvan, hogy önkent vallalkozzek a 
pacifikalasra. Celt eg.rik sem ert el es minthogy a szöv:tke
zett cllenzekkel nem boldogult a k1raly, a T1sza-kabinetet 
pedig vegül !öl kel ett mentenie (ezt 1-.ülönben a koalic16 is 
välug sürgette), junius 19-en az uralkod6 kinevezte a Fejer
var_y-korrnany t. 

A kabinet azert jött, hogy ätmenetileg vezesse az ilgye· 
ket es hogy egy koalici6s kormäny reszere keszicse elö a 
talajt. De künn a värmeg~ e ben egyre fektelenebb lett az 
ag 1aci6. A koa1ic16 ped1g Andrässy es Kossuth minden j6zan 
f1g\ elmeztetese dacara is egvre jobban letert arrol az utr61, 
mely a becsi Burg kapujähoz vezet es ha ma, januär 26-Anak 
6vfordul6jan meg esik is sz6, bekeröl ki bizhatnek benne? 

~·~:::::.::..___::~~lllliiiiiiiii-illl 
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Az egesz even At vältozatlan maradt a helyzet. 
A kiräly azt mondJa: 
- HaJlando 'agyok megbizni a koalid6t a kormany

zässal. De a vezenylö nyel V kerdeseben val6 döntes az . en 
felsegjogom 1 Abb61 nem engedek ! 

Hanem hat Apponyi azt mondja: 
- Neml 
Es a koalici6nak A pponyi a vezere, az igazi vezere. Az 

6 szava dönt, az ö szava irän} it. 
Ha a vezer 16-bizottsäg ezen az evfordul6 napon össze

ülne es visszap1Uantäst vetne a törtentekre, elmondhatna: 
- Egy rövid ev 1 Es mi menny1 j6 alkalmat szalasztot

tottunk el, amely többe nem fog visszaterni soha 1 
lgen, igen urak, egy rövid ev alatt bämulatosan sok 

ostobasägot lehet elkövetni 1 

A KOALICIÖ UJ TAGJA. Kecel nagyközseg kül· 
döttsege Poz~gay Mik16::, vezetc;sevel tisztelgett Kossuth Ferenc
nel, amikor is Kossuth kijelencette, hogy a Gondviseles 
kUlönös kegyebe vette a függetlensegi pänot. Erröl a nagy 
6s lelekemelö esemenyr61 a következö tud6sitäst adjuk : 

G 0 n d V i s e 1 es gr6f veg1gsimitotta hosszu, lengo sza
kallat, amelybe nemzeti szinü szälak vegyültek, alätekintett 
az ö becsületes Magyarorszagara, räcsapott az elötte lebegö 
f elhore es igy sz6lt : 

- Nem, ezt nem türhetem toväbb 1 A magyar nem
zetet elliporjäk, a becsületes hazafiakat üldözik, közönseges 
hazatlanok ülnek az or;:;zäg nyakära, ezen segitenem kcll. 
Angyal sz6gäm ird a tä viratot, ahogy dtktälum es vidd el 
Kossuth Ferencnek : 

A törvenytelen kormany bitang garäzdälkodäsa egy 
tAborba gyüjti az egesz orszägot Csak meg en hiänyoztam. 
Ezennel belepek a koalic16ba. 

G r 6 f G 0 n d V i s e 1 e s. 

Az angyal elröpült es elvitte a taviratot Kossuth Fe
rencnek. Az egben jobb jöv6 vilägossäga es zaptojäs szag 
derUl föl. Az angyalok boldogan köpdösik egymast. 

I 
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VArady Antat. 

Ha a kirälyi kegy sugar;i kitüntetes, vagy rangemeles 

fotmAjäban VLtlakire reävetodik, az illetö hineleneben aktua1issa 

valik. Az emberek figyelme reäja fordtil: keresik a megtiszteltetes 

okait, merlegelik a ldtilntetelt erdemeit, vizsgälva, hogy az 

illeto reäja szolgalt e a megktilömböztetesre es ha igen, hogy 

aonak me1 leke megf elel-e a jutalmazott erdemek.nek. Mert az 

emberek kritikus termeszetück; es bärmenny11c mimeljek e& 
a demokratlu, hangoztatva az ord6k es cimek Ures voltat: 

egy-cgy magasabb rendjel vagy tilulus fel.kelti nem csak a 

figyelmüket, hanem többnyire nz irigysegükct is. 

Dr. Värady Antal, a szinmuvesi eti akallemia igazgat6jät 

0 felsege az elmult beten az udvari tanäcsosi rangra emelte. 

s ez a kitüntetes kestsegtelenül olyan, arnely ezt a kettos erzest 

nem hivja ki. Az uj me1t6sagos ur ugyanis a legszeretetre

melt6bb es legbäjosabb emberek egyike. Ellensege csak u 

lehet, aki nem ismeri. Az ö \•egtelenul vonz6 egyenisege elnemit 

minden irigyseget. Aki gyünyörU, meleg, behizeJgv organumät 

hallja, &ki mely tekintetü meta szemcibe nez, akar szonoklatot 

mond, szaval, felolvas, a fcher asztal me:lett t6sztoz1k vagy a 

fomesteri kalapäcsot tartja a kezeben, ntm menektilhet azok 

szuggesztiv hatäsa al61. Akinek pedig müköreserol, elete 

munkäjär61 fogalma van, annak ajknn el kell hogy nemuljon 

a kritika s csak feltetlen elismeressel kell hogy meghajtsa ez 

eg~sz .ferfi ell5tt a lobogojllt. 

Ennek a ferfiunak a solwldalusagära igazan reilillik 

a pbatlan jelzo. Szin~s2nek indtilt ts a filozötia doktora 
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lett. Am a muveszet iranti forr6 szeretet mcgmaradt a 11tzi

vcben es egesz nagy munkäs eletenek a javal ez elötte szent 

ügynek szentelte. Tanara, majd igazgat6ja lett a szinmuve

szeti akademiänak. Hogy-e minösegeben häny szineszgeneräci6t 

nevelt fel, azt nem jegyeziük ide, mert az örök, ifju ferfi 

meg megneheztclne. Annyi bizonyos, hogy tanitvanyai min· 

denkor bälvan:yoztäk, amint hogy bälvanyoztäk azokban es 
közepiskolakban is, ahoi evtizedeken l<ereszlül szinten tanar

kodott. Közben megirt egy sereg päl) akoszoruzott szinmüvet 

es drämat, amelyek között van a remek Iskariolh is, a 

Nemzeti Szinhäznak ma is legkedvesebb musordarabja, ugyan

cnnek a szinhaznak dramalurgja is volt es reaert arra is, hogy 

mint poeta fonasson dus es mäig friss borost} ant homlokara, 

nem is sz6lva szabadkömivesi milködeserc51 es arr61 a buzg6 

tevlkenysegröl, an elyet az irodalmi tärsasagok kebeleben ki

f ejt, valamint an61 a a tömerdek prolog16l es ünnepi költe

menyröl, amel.) ert mindig es mindenkor h0zza fordulnak. 

Ha kitüntetesner\ egyältalan van ertelme, akkor a V arady 

Antale ilyen. S resze van ebben a müveszetnek es irodalom· 

nak is, amely egy kivalo mesterenck megtis:.telt<.tese ältal 

szinten megbecsülesben reszesült. 

GARIBALD[ FIA. Az idök neha megcselekszik azt a 
trMät, hogy megismetiodnek. Garibaldi nevet harsogja ismet 
R6ma. Kövekkel dobälja meg a tömeg a kardinälisok kocsijat. 
Ez a Garibaldi ugyanazon Ricciotti, aki nemzetorseget akar 
szervezni A usztria ellen. Hat ne.n c~oJälatos is nellodese ez 
az idöknek? Bizonyos korok eszmei mielött 0rökre meghal· 
nanak, föltämadnak s - par6diät jä1szanak. Majdnem minden 
ugy van, mint akkor volt, s megis olyan szomor~an ncvet
eeges az ilyen hist6riei rcpri:. 

\ 
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Elegia a nemzeti muzeumra. 
· lrta : Balogb Pä.l. 

Alkonyodik neki. Elt szäz evet, tisztesen beöregedek 1 

egymäs utän kezdi veszteni erzek::,zerveit. Ezzel megindult a 

feloszlasi fol) amat benne. 
Mult osszel kivonul~ belöle a kcptär s a plasztikai gytij

temeny. !\;ert uj palota ke1lett mär nekik; az öreg nemzeti
ben nem feriek többe el. Ügy äll most ez aggastyän a be-
6le szärmazott uj, ifju muzeumok közt, mint a roskatag 
csaladfo, ki fölnevelte, sajät szärn) ära bocsatotta a fiatal 
ivadekot, megosztotta velük vagyonät, s vegül räJuk fogja 
hagyni mindenet. lgy tett evek elött neprajzi kincseivel, aztän 
a földtani es äsväoyg) Üjtemenynyel, legujabban a festme-
0 ) ekkel, szobrokkal ; az ut6bbiak a kepzömü \ eszeti s a geolo
giai muzeumoknak ju1ottak, az elobbiek egy uj törteneti 
muzeum letesiteset värjak, addig pedig a kereskedelmi mu
zeum vendegszeretetet elvezik. 

Az öreg nemzet1ben nem akar maholnap egy gytij te
meny se mcgmaradni. Szükek es alacsonyok Ott a termek, 
rossz a v1Ja.gi1äs, legvonatos.ik az atjärok, dohosak a foly6-
s6k, rozogak a lecsözetek. S zaz ev cWtt, az intezet aldpita
sakor s azöta a meggya1 apodas irlejeben mind~zt nem vet 
tük eszre Ann) i keg) elettel vohunk az nlapitolmak ad6sa s 
annyi szcreteuel vettük körül alkotasukat, hogy nem volt 
s zcmünk az epület h1bai, a berendezes gyarlosägai iränt. 
Büszkek voltunk az öreg nemzct ire, mcly \egig elte velünk 
az ujabb ebredesi s vii ägzäsi korszak egesz törtenetet, min
dcn viszontagsägät. Csak moc;t kczdJl"1k eszrevcnni, hogy az 
örcg mar nem kepes betölteni regi hivatasät, se m egfelelni 

nem bir az uj iduk fejlcttebb 1g~11~ einck. 
E löbb-ut6bb a regisegtart is megs· itl lja a költözesi vagy, 

hoiY törteneti mukmcseinhkel sajät palotat kapjon s ott a 
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n~prajzi gv!ljteij1enynyel egyesfühessen. Legval6szinübb, hogy 
ki fogja toln.:, mai helyisegegeb51 az uj fölJmivelesi mu
zeumot. ~~crt az eleg fonak dolog, hogy az ezredeves kiälli
tas törteneti epületcsoportjäban buzatermet, gazdasägi gepe
ket, ökör es csik6-modelleket, filoxera-terkepet, alagcsö11ezest 
6s minta-majorsägot mutassanak be. Ilyesmikhei val6ban nem 
megfelelo keret a vajdahun) adi vär, a csütörtökhelyi käpolna, 
a jaaki templom, a brass6i bästyatorony, a bartfai väroshäz 
s az eperjesi Räk6czi-haz utänzata. Anonymus szobra ke
nyelmetlentil erezheti magat, hogy az elöidök ereklyei helyett 
gabna es gyapju-mustrak, haläsz-eszközök es vadasz-zsäkmä
nyok közt kell ü!Jögelnie. A nemzeti muzeum regeszeti mu
kincsei va16k e törteneti Ievegövel teljes csarnokokba s meg 
is epitettek maguknak az utat oda, - a mezogazdasagi mu
zealis tärgyai pedig modern epületet kivannak. 

De ketsei:.telen, hogy a nemzetiben a zoologiai es nö
v~nytani tärlat se marad meg soka. Mit is csinälhatna ott 
bus magaban, ha többi tärsai mind elköllöztek. Öreg magyar 
muzeumunk nem redukälhat6 kitömött emlösök es szärnya· 
sok, szaritott bogarak, s ' iritusba tett bekäk, kigyök es halak 
gyiljtemenyeve. Mindez, kombinäci6ban a növeny es äsväny. 
v1lag anyagäval külön termeszetrajzi muzeummä lesz kiege
szitendo, külön emeletekkel az egyes osztälyok, szakkönyv
tarakkal es laboratoriumokkal a tud6sok szämara. 

Nem marad vegül egyeb a nemzeti muzeum födele 
alatt, mint a k ö n y V t ä r. Ez kell6leg meg~yarapitva, cel
szerüen berendezve, szämos olvas6teremmel s dolgoz6 szo
bakkal ellätva, mihamaräbb be fogja tölteni az egesz epületet. 

Köteteinek szäma a a 70-es evek 6ta 180.000-röl több 
mint felm1lli6ra emelkedett s märis elfoglalja velük csaknem 
az egesz elsö emeletett. A könyvek mdlett szintugy gazdag
szik az intezet okirat es kezirat nyüjtemenye. Ujabb 30 eves 
fejlödes s a mäsodik emelet is nagy reszt okkupalva lesz: 
a nemzet elsö, legnagyobb biblio1ekäja igenybe veszi majd 
az egesz muzeälis palotat. 

A nemzeti muzeum büszke törteneti cimet persze el 
teil majd akkor vesztenie. De kap helyette egy kevesbe 
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büszke es maradand6 ne\.·et: >Magyar o r s z ä g n e 91 ... 

z e 1 i k ö n y v t a r a~ lesz bel6le s mint n~n nem nem· 
zeti ku1tur~nk leghatalmasb fegyvertaräva, ha~'Tl~a viläg-
könyvtarak soräban is szämot tevo tekintelylye ~u· ki 
m~. -~ 

Ez at:-.lakuläs .most indult tr.eg. Talan nem volt fölös- t--~ 

leges e ki5 cil„kben elmelkedni r6l3, hova tart es hol fog 
megallani a nemzet javera az öreg nemzeti rnuzeum telusz-
lAsi folyamata. 

Bizonnyal szep eletre tekinthet majdan vissza s szep 
halal adatik ncki. Zsenge kora összeesik a nemzeti renesz
szansz hajnaläva], viragzäsa alkotmanyos eletünk legszebb 
sikereivel, hanyatlasa pedig összefügg kullurszüksegleteink 
megnövekecesevel. Ezel<et az öreg muzeum sokäig egymaga 
szolgälra, aztan atkomi ~egitett fiati:ll növendek-intezeteket, 
amikkel immär megosztja ft'hdatät, hogy U!6bb egeszen rä
juk hag" ja azt Mint nemzeti muzeum betölte hivatäsät es 
legnagyobb sikere az lesz, ha tele~legess~ valhat majdan. 
Akkor meghal mint nemzeti m~zeum, de örök eletre ebred 
at mint nemzeti könyvtar. 

BEEL SZENZACIÖJA. Beel Biharvarmegyeben van, s 
egy inseges, romän j:U"ä-, szekhelye. Megjelent itt a napokban 
egy csal6, aki a mikäd6 követenek mondta madat. Elmondta, 
hogy huszezer emberre van szüksege. El akarja öket vinni 
Jap inba, ahol nagy szükseg van huszezer munkäsemberre. 
A beel-videld olähoknalr fogalmuk sincs, merre van Japan 
De ha a hat6sägok eszre nem vec;zik idejeben a doJgot, 
kivändor61 - nz egesz jaräs nepe. \lert rettenetes nyomo
rusag van a magyar videkeken. A hamelni patkänyfog6 
kicsalharnä a sipjäval fel-Magyarorszäg nepet. Csak kenyeret 
igerjen itt valaki, ha mindjärt csal6 is : ezren es ezren 
mennek utana. ßs ki lehetne öket csalni a vilt!.~b61 is ... 



Lev~I e~y francia polgärhoz. 

Monsieur 1 
A grande nnlion egy tiszlelöje, ama horigrois-k közül va\6, 

akiket önök mieden szimpatin1uk mcllett oly szereletrem6116 felüle
t•s;s~ggel szoktak hekebelezni Auttiche-be, s fövarosuukat mindig 
Boucarest-nck biszik, - e(?Y kicsiny magyar pratuläl önnek uj 
elnökükhez, Fallieres Clement Armaud urhoz. Lelkiinkkel örüllünk 
az O megvAlasztasan. Nem mintha nz az iräny, amelynok a frano1a. 
külpolitikaban Falliereg ur egyik köve1öje, a mi 6rdckeinkkel lenne 
összeforrva. Egy költönk, Kiss J6zsef nemregiben poemät irt, amelyet 
eoha sem fognak LranciAra forditani. moosieur, de azerl igen sdp, 
- s e poe.nAban azl mondta, hogy a vilaguralomcl'l val6 versen
gest, a hatalmak ki\zdelmeit, mi csak kulcslyukon nezheLJOk, azon 
a csepp kulcslyukoo, amelren Fiumen keresztül a tengerre latha
tunk. 1\ külpolitikäval val6 loglalkozäs na.unk meg az orszl\gos nevü 
färfiaknäl is vesze<lelmesen hasonlit ama sokat emlegetelt videki 
szP.rkeszlO passzi6jahoz, aki nemely cikkeit ilyenfo1 mAn kezdte : 
.Eleve figyelmeztetjük ßismarckot, hogy nyugat-afrikai politikaja 
olyan kudarccal fog vegzödni, mely parjAl ritkitja a modern allamok 
kültöldi diplomäciapban. 11 

Eme nez0pontb61 tehat nekünk mindegy lett volna, ba Ver
!aillesben Doumer Pal lett volna is a gyöztes. Minden szimpatiank
kal körülöveztük ugyan a szenatus elnöket es löbb rendbeli lovagias 
ügyet szereztünk törzskAvehAzunkban a Doumer-p:1rl helyi vez~rei· 
Tel ; s a fogadäsi dühtöl eltekintve rajongassal csüngtünk azon a 
pärton, amely az egesz vilagnak emel utmutat6 f6kl) at a liLeraliz· 
musban s a radikalis fejlödes teren. De annak, bogy mi, Kelet 
1erdületlen nepebOl val6k az uj elnökhöz Onöknek aratulälunk, mäs, 
•aeszen mas oka Tan. 

Ahogy a sarki füszere~ olvas Rockefeller milliärdos üzletei
röl ; ahogy a falusi koväcs hall a Krupp-gyär berendezeserOl, a 
ahogy Dic&öffy Lorant sziaigazgat6 ur a parisi Opera diszelOadasait 
elkepzeli: olyan erzesekkel eltelten olvassuk mi a francia köztAr
eastg elnökeinek eletrajzat. Hogy egy Thiers ujsagir6b6l lett Fran
ciaorszag elsö · polgara, hogy egy Faure timarmubelyben kezdte 
palyäjat. amely az Elysee-palotaba vitt; bogy Fallieres, az uj elnök, 
paraszl szülöktöl szä.rmazolt kis videki fiskalis voll valaha, a hogy 
ellenfele, Doumer kamara-elnök if1ukoräban a rezöntO mesters6aet 
tanuh& : mindez nAlunk hihetetlen f oka a demokraciin ak. 
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Mi, monsieur. a nagy nevek, tekintelyek, atöröklött nagyeig• k 
nemzete vagyunk. Mintl~n ervenyesül6sl, minden nagysagol es minden 
szcdületes karriert nä.lunk egy elkoptatott vcrssor magyaräz mei· Ezt 
a sort Berzsenyi irla meg, (egy költö, akit a magvarok ep oly ke· 
vcsse olvasnak, mint a franciak) a kovetkezökep : „Csak sast nemze
nek d. sasok s nem szül gyäva nyulat Nubia pärduca I" lgen, 
monsieur. nälunk „sasok csak sasokat nemzeoek, e a poJitikai, 
tärsadalmi, irodalmi es közgazdasägi sasok, söl a tudomanyos sasok 
is egyehet sem tesznek, ruinthogy rcpülni tanitjak a sast16kai at, 
hogy hlövel azok foglalhassak cl a sasfeszkekct. Igen, monsieur, 
nalunk kizartnak tarlJO.k, hogv Nubia parrluca gyava nyulat szül1ön, 
hogy egy nagy apänak k1csi fia legyen, hogy az alma messze essek 
a 1a 1at6I. Es ez az igazsag megf orclit "a is 11ll. N em szül nubiai 
pärducol a gyava nyul; a gyäva nyul - ez alau, monsieur, a költö 
bizonyara olyan szürke polgarokal e1 tett, akiknek nem volt bator· 
sllguk se 16\•ersenyeken hazar<lirozni, se p dig a kaszinökban ezer 
ko1 unät tenni egy zöld als6ra. ~.gcsz politikai eletünk az lnörökl63 
tanan ~piilt föl. Tisz'.l Kalman miniszterelnöknek lia: T1sza lstvan 
az eg~ ik pärtvezer; Andrässy Gyu.a gr61 külügyminiszter fia, a 
mäsik, gr6f Zieby Nän<lor a klerikälizmust örökbe ad1a fianak, gr6f 
Z1chy Aladärnak, aki e reven szintcn pärtvezer. 

Milyen bölcs \•oll Deak Fer nc ahhan is, hogy nem nösült 
meg s igy nem lehenek gyermekei. Mäskep most az ö fiära varna 
a neh6z feladat, hogy a 3~ evi hekes e~yütteles utan lacbeha jutott 
koronlH es nemzetet kibekitse. Nmcs arröl sz6, monsieur, hogy a 
megoevezell urak mind korcsut6da1 lennenek a nagy ösöknek; söt, 
au contrnire, kivalö talentumok is vannnk közöltük; de vaj1on apjuk 
nelkiil leLtek voloa-e azok, am1k? Es a videki fü•kalisok, timär 
leeenyek, U]Sägir6k es rczönlök, hasonl6 tehetscggel, de megfelel6 
apak neh ül. 1ebetnenck-e nalunk pflrtvezcrek, orszagos nagydgolt? 

Nero Fallieres urboz, akinek szemelye tiszteletrem6h6, de 
egyebkenl köiömbös elötlünk, - ahhoz a demokraciahoz gratuli· 
lunk, monsieur, mely az elnökYlllnsztäsoknAI oly fensegesen ölt 
teiotet Franciaorszägban. Ha erre gon<lolunk. lö.tjuk, hogy m~g aem 
ok nelkül val6, biu sz6rakozAs. bu neha a külpolilikäval is to&lal
kozunk. Ilyenkor tuujuk meg mi. nkik demokrata1tagot nlTektalunk, 
bo~y kasztokra oszloll, keleti nep vngyunk, ahoi a ra1ah-k csalad1ai, 
a törzslönökök, a föpapok es hegler b~gek ut6<lni viselik a k.i.dr6-
la~os hatalmnt s adjllk ;ipar61 fiura az orszllg vezetb6t. 

Egyebkllnt maradtam monr:.1eum~k stb. 
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Dinasztikus tükördarabok. 
Lesz-e kiräly a tr6nö1ökös fiäb61 ? 

Irta: dr. Kalmar Antal. 

Ha ez a pragmatika szankci6beli kifejezes: csuccessores 
Austriae archiduceS1> helyesen ertelmezve annyit tesz, hogy : 
c Ausztriai f öherceg-ut6d» ; vagyis, ha annyit tesz, hogy az 
ut6dnak is föhercegnek kell lenni : ebben az esetben a törveny 
m e g s z o r i t 6 a n van magyaräzva, es ebben az esetben 
Ferenc Ferdinändnak a gyermekei, akik föhercegtöl szärmaz6 
ut6dok ugyan, de maguk a dinasztia Hazi törvenyei szerint 
meg sem ausztriai föhercegek: Magyarorszäg kirälyai csak-

ugyan nem lehetnek. 
Amde a törvenynek ez a megszorit6 grammatikai ma-

gyaräzata nyilt ellenmondäsban van a törveny ama rendel
kezesevel, hogy a tr6nörökösödes l. Lip6t es I. J6zsef 
kihäzasodott lelmyut6dait is megilleti; de nem is szükseges 
ilyen messze mennünk, megmaradhatunk a III. Kärolyt61, 
illetve mär Maria Tereziat61 leszärmaz6 ama leänyivadekoknal, 
akik idegen dinasztiänak a tagjaihoz mentek ferjhez, s akilmek 
az ivadekai mär nem oszträk f6hercegek, hanem bajor, szäsz, 
olasz, portugäl es spanyol stb. kirälyi he rcegek. 

lgy peldäul a jelenleg uralkod6 III. Viktor Emanuel olasz 
kiräly öreganyai ägon Habsburg successor, s megis olyan 
successor, aki nem oszträk föherceg, aki tehät az 1723 : II. 
t. c. 7-ik szakaszänak megszorit6 grammatikai magyaräzata 
szerint nem lehet Magyarorszäg kir8.lya, - aki azonban 
minthogy a cfelseges oszträkhäznak noägät61» szärmazik le: 
az 1723 : II. t. c. 5-ik szakasza szerint megis lehet kiräly 

Magyarorszägon. 
Es igy van a törveny szövegeben elöfordu16 az az ellen-

mondäs, amelyre mär tanulmänyaim sorän rämutattam, s a 
melyet a felhozott pelda is mar elegge megvilägosit. 
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Azt a törveny szövegeben lev6 ellcnmondäst, amely 
egyreszröl kimondja, hogy csak oszträk föhercegek lehetnek 
Magyarorszägon a tr6n väromänyosai, masreszröl pedig tron
örökösödesi joggal ruhäzza föl az I. Lip6t, I. J6zsef es llI. 
Käroly ägyekäb61 szärmaz6 kihazasodott leanyokat is: csak 
ugy lehet megoldani, ha a törvenynek ezt az ut6bbi reszet 
is m e g s z o r i t 6 an magyaräzzuk. Vagyis: hogy az idegen 
dinasztiäk tagjaihoz ferjhez ment f6hercegnöi< ut6dai - annak 
dacära, hogy a harom gräduson belül levö leänyägak agyeka
hoz tartoznak - : Magyarorszägon többe tr6nörökösödesi 
jOggal nem birnak, - nem birnak, mert többe nem : successores 

Austriae archiduces. 
Mert ha meg az ketseges volna is, hogy a mäs dinas~-

tiäk tagjaihoz färjhez ment oszträk föhercegnök elvesztik-e 
oszträk föhercegnöi rangjukat: az mär egeszen bizonyos, hogy 
ezeknek ut6dai semmiesetre sem tekinthet6k oszträk föher
cegeknek, tehät nem is lehetnek a magyar tr6n väromänyosai. 

Erdekes azonban, hogy evvel a megszorit6 doktriruival 
szemben (amely j6val mcgc5appantja a magyar tr6n väro
mänyosainak a szämät) egy mäsik közjogi fölfogäs a härom 
leänyägi grädus minden ferfi es leänyivadekära kiterjeszti a 
magyar tr6n örökösödesi jogat. Szell Kälmän is, mint minisz
terelnök, ezt a közjogi felfogäst avval a teves megokolassal 
hirdette a magyar orszäggyülesen, hogy bar igaz, hogy idegen 
dinasztiäk tagjaihoz ferjhez ment osztrak f6hercegnök a hä
zassäg ältal elvesztik föhercegnöi rangjukat, de azert a magyar 
tr6nra megis örökösödesi joggal bir6knak te-kintendok, mert 
rä.juk nezve a tr6nörökösödes mär akkor nyilt meg, amikor 
oszträl< föhercegn6k lettek, vagyis születesük pillanataban. 

Ämde ez a tr6nörökösödesi rnegnyilläs (delatio) legfel
jebb az 6 s a j ä t s z e m e 1 y ü k r e lehet csak erven) es 
s igy ha el is fogadjuk azt a doktrinät, hogy a mäs csaladba 
färjhez ment oszträk föhercegnö a születesekor megszerzett 
«jus virtuale»·t megta.rtja haläläig: az azonban mär nem lebet 
ketseges, hogy az ö successoraik a magyar kirälyi tr6nra 
vonatkoz6 «jus virtuale>-tol elesnek, mert az idegen dinasztiä
ban született herceg, az ö születesekor, az ö sa jät szemelyere 

, 
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nezve az ausztriai föhercegseg kvalifikaci6jäb61 semmit meg 
nem szerez, - nem szerez tehät a magyar tr6nra nezve 
«jus virtuale>-t sem. 

Hogy megint peldaval vilagositsak: Viktor Emanuel 
olasz kirälyra nezve mikor nyillott meg jus virtuale alakjaban 
a magyar tr6n örökösödese is: akkor-e, amikor öreganyja 
(aki osztrak föhercegno volt) megszilletett, vagy akkor-e, mikor 
ö született meg? Ketsegtelen, hogy születese e 16 t t tr6n
örökösödesi joggal senki sem birhat, s igy nem birhat a 
tr6nörökösödes közjogi kvalifikäci6ival sem; ha pedig (ami 
szinte ketsegtelen) az olasz kiraly öreganyjänak tr6nörökösö
desi virtualis joga az ö elhalälozäsakor megszünt : ebben az 
esetben successora, aki nem oszträk f öherceg, mikepen sze
rezhet virtualis jogot a magyar tr6nra, amikor ezt a virtuälis 
jogot az 1723 : 11. t. c. szerint csakis olyan successor sze
rezheti meg, aki egyuttal oszträk föherceg is ? 

A törvenynek ez a d1lemmatikus ellenmondäsa csak ugy 
szüntethetö meg, ha az 1723: II. t. cikknek nemcsak a 7-ik, 
de ennek megfeleloen az 5-ik szakaszt is megszorit6an ma
gyaräzzuk, es nem ugy, mint Szell Kalman, ak.i ezt kiterjesz
töen magyaräzza. 

Erdekes azonban tudni, hogy ezt az ötödik szakaszt a 
nagyemlekezetü Szilagyi Dezso is kiterjesztöen magyaräzta, 
de egeszen m a s m e g o k o 1 ä s s a 1, mint Szell Kälmän. 

Szilagyi Dezs6 szerint azert marad fenn a mas dinasztia 
tagjaihoz ferjhez ment oszträk föhercegnök ut6dainak a «jus 
virtuale»-ja, vagyis a magyar kiralyi tr6nra val6 örökösödesi 
joga, mert a harom leanyägnak az ut6dai a tr6nörökles rend
jebe be vannak foglalva. 

Amde ezen a jogi alapon Ferenc Ferdinand gyermekei 
is, mint Maria Tereziänak az ivadekai be vannak foglalva a 
tr6nörökösödes rendjebe. 

Benne vannak ugyan a tr6nörökösödesi rendbe (mon
dotta Szilagyi Dezsö) - de nem lesznek oszträk föhercegek. 

Ez igaz. De hiszen a kihäzasodott ausztriai f6hercegek 
ut6dai sem lesznek osztrak föhercegek. Ezek azert nem lesznek 
oszträk föhercegek, mert elödjük kihazasodott, Ferenc Ferdi-
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nänd gyermekei pedig azert nem lesznek osztrak föhercegek, 
mert nem egyenrangu häzassägb61 szarmaznak, - es amazok 
(dacära, hogy nem oszträk föhercegek) virtualis joggal a magyar 
trorira (Sziläg} i szerint) rnegis birnak. Ferenc Ferdinand 
g~ ermekei pedig. nem birnak. 

Ebb61 a kör-okoskodäsb61 Szilagyi Dezsö azzal iparko
dik kivägni magat, hogy: Ha egy Maria Tereziät61 leszärmaz6 
portugäl herceg Magyarorszag es Ausztria tr6njära lep : 
nemcsuk csäszärrä es kirälylyä lesz, de eg, uttal föhercegge 
jS, es gye1we '.<ei minden különös adomänyozäs nelktil, a tör· 
veny erejenel fogva föhercegek es föhercegnök lesznek. 

Szitägyinak azt batran el is hihetjük, hogyha egy portugal 
herccg l\1agyarorszäg es Ausztria trönjära kerül, hogy akkor 
az a zu t an oszträk f6herceg is lesz. Am de itt nem err6l 
vnn sz6, hanem arr61, hogy annak a portugäl hercegnek 
e 16 b b k e 11 oszträk föhercegnek lenni, mielött Magyarorszäg 
es Ausztria tr6njära kerillne, mert a tr6nra a törveny szerint 
csak ugy kerülhet, ha m ä r osztrak f6herceg. 

Vajjon a magyarok tr6njukra eresztik-e azt a portugäl 
herceget, akinek csak egyik sziizados öse volt ar.:hidux 
Austriae, de 6 maga mAr nem az? Es ha ö maga nem oszträk 
f6herceg: ebben az esetben mikepen nyeri meg az archidux 
jelleget ? Mert csak m e g nyerheti, de nem v i s s z a nyerheti, 
mert hiszen ö maga sohasem volt osztrak foherceg, - ha 
pedig nem volt : akkor ugyan mit nyerhetne vissza ? 

Latjuk mindebb61, hogy Szell Kälmännak es Szilägyi 
Dezsönek a kihäzasodas folytan archidux jelleget elveszto 
Habsburg leanyok ivadekainak a tr6nörökösödesre nezve kü
lönbözö es homlokegyenest ellenkez6 doktrinajuk van. Mert 
mig Szell Kälmän szerint a tr6nörökösödes räjuk es ut6daikra 
nezvc mär akkor megnyilt, amikor fohercegnök lettek, s ezt 
a "jus virtuale»-t (bar kihäzasodtak) sem ök, sem ut6daik 
többe el nem veszitik, tehät räjuk nezve a cjus virtuale•-nak 
föleledni azert nem szükseges, mert az nem is halt meg : 
addig Szilagyi Dezso szerint a jus virtuale a kihäzasodas 
folytän meghal, s csak a tr6nralepes t e n y e ältal eled föl 
ujra ; föleled a törveny, az 1723 : II. t. cikkely erejenel fogva. 
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Egy bizonyos : a ket doktrinäb61 egy hajszAlnyi val sem 
lett okosabb a magyar nemzet. 

Vegso konkluzi6k: 
1. Ha a tr6nörökösödesi törvenynek (1723 : II. 7.) eme 

kifejezeset : «successores Austriae archidux» m e g s z o r i
t 6 a n, vagyis ugy magyaräzzuk, hogy a väromänyosnak 
mulhatlanul oszträk fOhercegnek kell lenni : ekkor a härom 
grädus ägyekäb61 szärmaz6 minden ivadek tr6nkepesseget is 
m e g s z o r i t 6 a n kell magyaräznunk. 

Ebben az esetben Ferenc Ferdinand gyermekei Magyar
orszäg kirälyai nem lehetnek, de nem lehetnek a kihäzasodott 
föhercegnök ivadekai sem. 

2. Ha azonban a törveny idezetl kifejezeset k i t er
j e s z t o e n, \'agyis ugy magyaräzzuk, hogy a kihäzasodott 
os1trak föhercegn6k nem oszträk föherceg ut6dai is väromä
nyosi joggal birnak a magyar kirälji szekre: ekkor a härom 
gradus ägyekäb61 szarmaz6 minden ivadek tr6nkepesseget is 
k i t e r j e s z t 6 e n kell magyaraznunk. 

Ebben az esetben a ltihazasodott f6hercegn6k ivadekai 
Magyarorszäg kiralyai lehetnek, de ezen a jogalapon Ferenc 
Ferdinand gyermekeitöl sem lehet elzärva a magyar kirälyi 
szek. Nem lehet elzarva, mert a kihäzasodott fohercegnoknek 
nem osztrak fOherceg ut6qai es oszträk f6hercegnek morga· 
natikus hazasstigab61 szärmaz6 gyermekei között - tisztän 
a magyar közjogot veve alapul - mi különbseg sincs. Nincs 
különbseg, mert nem a magyar tr6nörökösödesi törveny kö
veteli az egyenrangu häzassägot, hanem csak a magyar 
jogforräst nem alkot6 Häzi törveny. A härom gärdista pedig 
.fi'erenc Ferdinand gyermekei is beletartoznak. 

3. De egyreszröl a magyar törvenyt m e g s z o r i t 6 a n 
111agyaräzni tisztän csak abb61 a celb61, hogy a megszoritas 
folytän Ferenc Ferdinand gyermekei, mint nem nsztr.l\k f6her
cegek, a magyar tr6nnak väromänyosai ne lehess~nek, -
mäsr6szr01 pedig a törvenyt k i t e r j e s z t 6 e n magyarazni 
tisztan csak abb61 a celb61, hogy a kihäzasodott föhercegn6k 



nem oszträk foherceg ut6dai is oda szamithat6 legyen a 
magyar tr6n varomänyosai köze, (amint ezt a magyar orszag
gyüles cselekedte) nemcsak hiperlojälis, de egyuttal sofisztikus 
eljäras is. 

* 

Az egeszben pedig a legbolondabb közjogi logika abban 
aJI, hogy a magyar orszaggyllles törvenyt hozott arr61, hogy 
a dinasztia Häzi törvenyei Magyarorszagon nem kötelezok, 
meg csak jogforrast sem alkotnak es az oszträk föherceg 
közjogi jellegenek a meghatarozäsara, vagyis Ferenc Ferdinand 
gyermekei közjogi statusänak a megallapitäsara - megis a 
Hazi törvenyt fogadta el zsin6rmertekül. 

EOYSZER V AOYNEK ... 

Egyszer vägynek meg boldog lenni, 

Mint a minö voltam veled -

Egni cs6kok längözöneben ... 

Sziven erezni szivemet. 

Es hallgatni kejes s6hajtäst 

Amely pajkos kacajba fUI -

Szomjas ajkkal ajkat keresni, 

Mig a hajnal biborra gytil. 

Dore vägy, nem tudok szeretni 

Kivüled en mär senki mast -

V e g z e t ... ä t o k vagy szöke assz.ony ? 

Hogy misem oldja e varä.zst. 

G r 6 f V a y S 4 n d o r. 

-

„ 
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Mi az etö es mi az elettelen? 
irta : Bata Mor. 

Az ugynevezett vilägi gondok, a megelhetöseg, nehez
segei, az elet kilzdelmei ältaläban annyira elfoglaljak elmenket, 
annyira lekötik figyelmünket, hogy nem jut sem idönk, sem 
alkalmunk reszletes rr:egfigyeleseket tenni. 

Lazas sietseggel rohanunk el a termeszetbcn clöfordul6 
jelensegck mellett s megelegszünk, ha fut6lag oda vetett pillan
tasunknak eredmenyekepen a felszin kepet nemileg megrög
zitjük, es ebböl aztan valamelyes fogalmaka.t szurünk le, 
mindennapi szüksegleteink reszere. 

Hogy ezen » pillanatnyi fel vetelek « hianyosak lehetnek 
s hogv ezekböl teves következteteseket vonunk le, arra vajmi 
kevesen gondolunk. t>.Iegelegszünk - mert hisz nem erünk 
többre rä - ezekkel es nem is sejtjük, mily veszteseg er 
bennünket hiänyos eszleletekbOl et eJ6 kövctkeztetesck reven. 

lly felületes es hiänyos eszleletekrc alapithat6 altalä
nosan bevett fogalmaink az elö es elettelenröl, mert altalä.ban 
ily megkUlönbözteteseket szoktunk tenni : azt mondjuk, ebben 
elct van, amabban nincs elet. 

Es mi s mcgkülönböztetes elö es e!ettelen között? Az 
elö növekedik es mozog, eszlel es valtozik, ugy tartjuk es 
veljük, sajät erejebol. lly tulajdonsagot eszlelünk a nö·.:eny 
es az allatvilagban, de megtagadjuk az äsvänytol. Helyes-e 
es alapos-e ez ? 

Azt Iätjuk, hogy az ältalunk e 1 ö n e k ne•. ezett viläg
ban az egyes egyedek bizonyos behatasokra öntudatosan 
visszahatnak. Ebben a tenykedesükben veljük az eletet fel· 
ismemi, az elet nyilvänuläsät kifejezve lä.tni. 

Peldaul az ällatvilag ept'.igy mint a növens ck a nap 
sugarait felkeresik, a hö behatasät megerzik, bizonyos erio
tesekre erzekenyel< stb. Mindig ugyanegykepen felismerik az 
ugyanazonkepen törtent behatäsokat s nem ,·isclkednek egy
szer igy, mäskor amugy, tehät öntudatosan fogjak f el a rea:uk 
es6 hat6erot. 

Eddjg hason16 mozzanatokat nem tudtunk az äsvany
vilägban megkülönböztetni. 

Azonban az ujabbkori kutat6k (Paulson, Nage1i, Nairop, 
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Külpe, Wundt stb ) azt talfiljäk, hogy az asvanyvilägban is 
ervenyesülnek oly jelensegek, a mclyek folytän mär nem 
mnndhatjuk, hogy az äsvänyokban: >nincs elct« vagy nem 
volna >öntudat«. 

Ha ezen e 1 et vagy ö n t u d a t bär nagyon alacsony 
fokon !S all, de többe el nem vitathat6. 

Ter .neszetesen att61 függ az eletnek es öntudatnak a 
megällapithat6säga, hogy mit fogadunk el mint ilyent. 

Azt mondottu1<, hogy az allat- es növenyvilagban az 
elet es öntudat jelensegeit abban veljük felismerni, hogy a 
nap sugarait felkeresik, a ho behatäsät megerzik, bizonyos 
erintesre erzekenyek es mindig ezen esetekben ugyanegykepen 
viselkednek s nem egyszer igy, mäskor amugy. 

Lässunk tehät nehany peldät erre, de ällapitsuk meg 
elobb, hoiy : ha valami csak bizonyos esetekben törtenik, es 
mäs esetekben nem, akkor annak a valaminek ö n t u d a
t o s n a k kell lenni. 

Toväbba, hogy öntudatot csakis elöben tetelezhetünk fel. 
A köszenben elettelen anyagot szoktunk lätni. Ped.ig 

!apasztalhattuk, hogy a köszen egy nagy eröforräs raktära. 
A n r.p - melyet szinten eröforräskent ismerünk - a növeny
vilag reven beraktärozta hösugarait azon milli6 evek elött a 
föld gyomräba sülyedt erdök fäiba, a melyekböl a k6szen 
kialakult es a melyb6l egy szikra, vagy egy gyufa segelyevel 
most bärkinek sikerül ezen eroforräst ismet eletre kelteni. 

Mit lätunk tehät a koszennel? Egy eroforräst, mely csak 
egy bizonyos esetben es semmi mäs esetben ätvältozik: azzä, 
a miböl lett. A höben, a mely a köszenb61 f ejlödik, elet 
van, a kifejlödes pedig csakis bizonyos esctben törtenik meg, 
semmi mas esetben. 

Bose Jagaeis Chunder kalkuttai egyetemi tanär az äsva
nyok es fömeket vizsgatva, azt talälta, hogy ezekben elet 
van es öntudat. 

Ugyanis megerzik a meleget, melynek hatäsa alatt ki
terjednek, erzekenyek a hideg ellen, melynek folytan össze
huz6dnak, epugy, mint az allatok es növenyek. 

Van ellenszenvük es vonzalmuk mäs femek iränt Mert 
peldaul bizonyos femekkel szivesen vegyülnek, mig mäsokkat 
vegyületeket eppenseggel nem kepeznek. De e~käbithat6k a 
femek bizonyos meghatarozott vegyi szerekkel. Es ez esetben 
az egymäs eilen erzett ellenszenv dacära vegyületeket is 
kepeznek. Ha aztan a kabit6-szert valamely eljäras ältal 
közömbösitjük, akkor a vegyület felbomlik, a käbit6-szer 
hatäsa alatt letesitett összeköttetest a ket ellenszew:es ele ·11 
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önhatalmilag felbontja, ha ezen hatasa al61 feloldatnak. 
A femek es äsvänyok megmergez;hetök. A mereg hatäsa 
alatt belszerkezetük, allomanyuk elvältozik, mintegy meg
betegszik. Az elöbb nagy ellena116kepessegü rem, peldaul 
az acel a hydrogen behatäsa altal törekenynye välik. De 
hogy ez csak mulekony hatasu, azzal bizonyithat6, hogy ha 
ily acelt, mely ekkep mintegy megbetegedett, ugysz6lva ki
gy6gyithatunk, azältal. hogy szabad levegö hatäsänak ki
tesszük. Ekkor a hydrogen hatäsa al61 felszabadul es ismet 
visszanyeri regi tulajdonsägait. 

Ime, ismet öntudatot ismerhetünk fcl, mely okvetlen 
eletnek a jele. 

Ezen nagy altalanossägokban f elsorolt eszleleteket a 
mindennapi eletben tapasztalhatjuk, de ezek rendesen nem 
kötik le figyelmünket, mert nem szoktuk meg, hogy a szer
vetlennek nevezett anyagokban különben tapasztalhat6 väl
tozäsokra es jelensegekre ugyanazon merteket es elveket 
alkalmazzuk, mint ahogy azokat a szerveseknel tesszük. 

De nyissuk meg elmenket a körülöttünk levo termeszeti 
jelcnsegek felfogasara es alkalmazzunk egyforma merteket az 
összes termeszeti jelensegekre. Ez annyival is inkäbb helye
sebb lenne, mert nem vagyunk a termeszettOl elkülönitett 
lenyek, hanem nagyon is szerves összefüggesben vagyunk 
vele. S ha sajät magunk nem különitjük el magunkat kör
nyezetünktCSl, hanem törekedünk vele erezni, ugy jelensegeit 
is helyesebben ertelmezztik. Hisz a »termeszet nelkül«, mely-
1tek paranyi resze vagyunk, egy szempillantäsig sem letez
hetnank. 

J 
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VERSEK. 
lrta : Szirtes Artur. 

vAGYODAS. 
Ropke h6pehelynek pici feher szärnyim 
Szeretnek mär szallni ... 
Ott. ahol te dalolsz, ott, ahoi te merengsz, 
Ott szeretnek ällni ... 
Lelkem r6zsaszinu, elsc5, szep szerelme 
Ügy ragad a vägyam : 
Tilink6m is ujra csupan r6lad n6täz, 
Ujra csöndben, lägyan .• . 

Ugy ragad a vagyam ! Suttog6 szavadra 
Olyan tüzzel vägyom ! 
Esti kis imämb:m ugy kerem az Istent, 
Hogy szeressen, äldjon ! ... 
De megkerdenelek: hol16fürtü szentem, 
Szeret;z-e meg hiven? 
De megkerdenelek : ver-e a tied is 
Ügy mint az en szivem ? 

A tied maradtam. Kisse eltevedtem, 
Azert voltam ta vol. 
Hamis tüzek egtek, megcsapott a füstjük: 
Megcsapott a mämor. 
6, hazug a mamor ! 6, hazug volt minden 
Elottem, köröttem 1 . . . 
Fölebredtem s aztän - \'ezetett az Isten ... 
V1ssza, visszajöttem ... 
Te vagy gyermekkorom, te vagy ifJUSägom 
Almainak alm3 ! 

Te vagy az, akinek h6feher kezebOI 
Int feiern a pälma 1 
Te, kinek j6sägos lelkevel vad lelkem 
Olt fönn meg tud ällni ... 
Röpke h6pehelynek pici feher szarnyAn 
Szeretnek mar szä.llni ! 
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DAL. 

En rozsaszinü almain, 
Tietek most a Jelkem ... 
Mi lesz ? e ket sz6 vonz, ragad ; 
~li volt, . . . att61 beteltem. 

Meredhet ram a cselszöves, 
Leshetnek mär az arnyak ; 
Egy szebb videkre vonzanak 
A r6zsaszinü szarnyak-
A r6zsaszinü szärnyakon 
A menyeket bejarom . . . 
Gyülöltem lenn a sok sarat ! 
E fenyt, e fenyt imadom 1 

Te elsz itt. Värtäl: erezem. 
Tekinteted elarul. 
Ne bäntson hat, hogy nem jövö!r 
lly r6zsaszinü täjrul. 
A hol te nem vagy : temetö 
A legpompasabb varos. 
N em eitel ott : csupan ezert 
Volt minden szürlce, gyAszos. 

Csak bennem VOit paranyi reny. 
Csak bennem elt a keped. 
Bocsass meg, de e szikraf eny 
Örökke uzött, egett. 
Kiolthatatlan. Nem tudtam 
Megällni, hogy ne hajtson ... 
A feny a fäny hez jött csupan. 
ltelj, fejem lehajtom . . 

Mi lesz ? e ket sz6 vonz, es ragad. 
Mi volt ? - etLOl beteltem ... 
E:n r6zsaszinü almaim, 
Tietek Jett a lelkem . . • 

Z1 



Ket uj nemet könyv. 

Gustav Frensseri: HILLIGENLEI. - Baron von Schlicht : 
DER GRl\F UDO BODO. 

Ket uj nemet könyv. Foglalkozunk velilk, nem mintha 
esemeny lenne a megjelenesuk es nem is mintha tartalmuk
näl fogva szenzäci6sak lennenek. Hanem nzert, mert haza
jukban nagy teltünest keltettek es olyan szerz6k müve, akik 
ma vezetöi, ünnepelt alakjai az uj nemet literaturänak. Meg
erdemeltek-e ? Az mas kerdes es nehezen elbirälhat6, mert 
ez a ket ir6, F r e n s s e n is, meg S c h 1 i c h t azok közül 
val6, akik sehol masutt nem lehetnenek pr6Fetäk, mint kiza
r6lag in sua patria. Aki csak azt tartja nagy embernek, akinek 
szelleme vilägot ätfog6, tehät a Tolsztojokat es Anatole 
Franceokat, termeszetesen huz6dozni fog az ilyen nag} on 
lo älis vatesek elöl, mig azok, akik az irodalomt61 nemzeti 
karaktert követelnek, rajongva beszel r6luk. 

A Hi 11igen1 e i Frenssennek negyedik regenye. Ezt 
is ugyanazok az erenyek es hibäk jellemzik, amelyek a 
J ö r n U h 1-t, a szerzönek azt a müvet, mely elöször tünt 
föl es kväzi viläghirü ve tette Frenssen nevet. V agyis ez a 
könyv is eleg termeszetes. egyszerüsködö, helyenkent müve
szietlen, de erdekes konstrukci6ju, naiv, gyakran elnyujtott, 
na, es mondjuk ki ösiinten a sz6t: unalmas. Nehol erdektelen 
epiz6dokat olvasunk benne, a melyeknek vegeztevel meg
könnyebbülten s6hajtunk fe 1, mäsutt hosszu Jeirasokat, a 
melyek hijjän vannak a pittoreszknek. De hat ezt hagyjan. 
Sokat megbocsä.tat az iralynak csiszoltsäga, a nyelvnek ereje, 
ferfiassäga es ami elvitathatatlan : amikor az ember vegig
olvasta Frenssennek egy-egy könyvet, utäna gondolkod6ba 
esik. Munkai Ol)'an olvasmänyok, amelyek gondolatot valtanak 
ki az olvas6b61. Ami pedig föltetlenül erdem. 

Tekintsük ezt a könyvet. A Hilligenlei annyit jelent, 
mint a «szent föld,> es ide vagyik a könyvnek hose. Kai 
Jans, a munkäsok gyermeke. Frenssen mindenekeltltt elmon41a, 
hcgy Jans milyen nyomorusagok közepette növekedett fel 
szweinek hajlokäban. Amikor a gyerrnek ifjuva serdüJ, matr6z 
lesz, ut6bb a haj6n szerencsetlenül jär, keptelenne välik a 
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szolgalatra, azert theol6giät tanul. Nagyjäban ez lenne a könyv 
tartalma : ugycbar keves ? Azaz csak kcves lenne, ha nem 
tarkitanäk epiz6dok - neha szepek, - apr6 kabinetkepek, 
- neha sikerültek. - A Hilligenlei szereplo1 közül egyesek 
örökke csak a penzre gondolnak, mint TJark Ousenschoen, 
a polgarmcster, aki meg a lopäst61 sem riad vissza, csakhogy 
elerje celjat. I\1 "SOk javithatatlan entuziasztäk, munkäsok, akik 
jobb jövöröl szönek boldog älmot, amikor mindenld igazsägos 
lesz es megszünik a nyomor. Ezeknek csoportjat Ontjcs Lau 
kepviseli, tovabbä a közsegi tanit6 ket lanya Anna es Heinke 
- Frenssen ket elragad6an megrajzolt nö alakja - es vegül 
ezek testverbätyja, Piet, a nagyratörö, fiatat äbrandoz6. 

Ebbe a környezetbe ällitja be a szerzo Jans bus törte
netet, mely a szärazföldön kezdödik, a szomoru, sztirke, neha 
vih1ros, dühöngö tengeren fol}tat6dik es megint ott vegz6dik 
a szarazföldön, älmok es remenyek puszta temct6jeben, egy 
kietlen padlas·szobäcskäban. 

Jans es Piet haj6ra kerülnek, matr6zoskodnak harom 
esztcndon ätal, mint fiatal, testben-lelekben eros legenyek es 
szeretetükben teSt\ erek. A sorsuk a haj6n nyomorusagos es 
e n orror leiräsa teszi a könyvnek legszebb lapjait. A tenger 
leirasa szep, mozgalmas, erövel teljes, megkap6, akkor pedig, 
mikor az ir6 egy vegzetes tengeri vihart ecsetel, stilmüvesz
nek bizonyul, aki j61 ismeri a szavak valörjet es fel tudja 
hasznälni a nyelvnek nagy skä.lajät. 

Ama vihar fol) aman Jans leesett az ärbocr61 es kitörte 
a karjät. A seb megüszkösöd1k, ugy, hogy le kell vägatnia 
ezt a testreszet es a csonk~ Jans immar keptelenne lesz arra, 
hogy a haj6n szolgä.ljon. Visszater a földre, theologiät tanul 
es közben eszrevetlenül beleszeret Heinkebe, a tanit6 leänyäba. 
Amde szerelme boldogtalan. Ezert Berlinbc megy, ahol a 
nagy munkäsmozgalmakba elegyedik. Ellensegei tämadnak. 
Legyürik, a csonka erobert, akit panamäzässal vädolnak a nep
csal6k. Es a szegeny rokkant ketsegbeesik. «Ostobäk az em
berek,„ mormogja ,magäban bus lemondässal, es haj6töröttek 
valamennyien, egy lättatlan haj6nak Robinsonjai.» Visszater 
falujäba. UJra odaäll szerelmenek targya, Heinke ele. A läny 
mäst szeret. Jans megsemmisülten ter \'issza szobäcskajäba, 
az ägyara roskad es sokaig eszmeletlen marad. A mikor ma
gähoz ter, valaki a fülebe sugja : 

- Szenvedni a rendeltetesünk. Azt hitted-e vajjon, hogy 
mosolylyal az ajkunkon mondhatjuk el a Megvält6nak, hogy 
mit csinältunk eletünkben itt lenn a földön ? 

Jans felpillant, a szobäban nincsen senki. Maga volt. Es 
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ujra felkel, most mär vegleg belemerill a Nazäreti törtenete
nek olvasäsaba. Sir. EI szeretne utazni a szent földre, de nem 
bir. Ide van kötve, leis falvähoz es a szegeny emberekhez. 
Ket nagy szerelem nyügözi le. Az, a mdyet Heinkehez erez 
es az, a mely az emberiseghez h1zi. Leszämol mindennel, 
ezen a ket szerelmen kivül es padlässzobäjäban hal meg nyo· 
morultan, elhagyatottan. 

A mäsik könyvnek Schlicht bär6 a szerzöje, igazi neven 
Baud iss in gr6f, aki az «E 1 s ö k a s z t» cimü regenyevel 
tünt f el, amelyben a nemet tiszteket tamadta. Ezert aztan 
magänak a szerzönek js sok tämadäsban volt resze, amit 
azonban hogy nem bänt, t-izonyitja ez a mäsik könyve, az 
c:U d o B o d o.» 

Udo Bodo ösncmes csalädnak, az Adelhorst gr6foknak 
kes6i es utols6 färfi sarjadeka. Az atyja, Kuno gr6f, szeretne, 
ha a fiab61 - minisztert nevelhetne es mert ez a szändek 
mär abban a pillana1ban születik meg benne, a mikor Udo 
napvilägot lät, azert körillbelül eleg tisztän következtethetünk 
az idösebb gr6f szellemi kepessegeire. E következtetesünkben 
nem is csal6dhatunk : \ al6ban, Kuno agyalägyult ember, 
együgyu es felhülye. Teljesen intelligencia nelkül val61 akinek 
szellemi munkäja a csaladi kr6nika folytat61agos megiräsäban 
merül ki. Gyermekenek oktatasäval keveset törodik. Minek 
az ? Csak polgäri szärmazäsuaknak van szüksege az ilyesmire, 
akik születesülmel fogva meg semmik, ämde aki mär bölcsö
jeben is gr6f, minek tanulna az ? Gr6fnal több ugy sem lehet, 
különben pedig nem is akar ennel több lenni. Esetleg meg 
miruszter. 

Udo azonban vegzetesen ostoba. Hiäba vannak kitünö 
tanarai, a fiatal gröf P'legbukik az erettsegi vizsgan. Tehät 
nem lehet jogasz. Es igy valöszinüleg miniszter sem lesz. 
Micsoda karrier värhat tehät rea ? A feleletcel Kuno gr6f hamar 
megvan : Legyen hat Udo katona. Ott nem veszik eszre, ha 
valaki buta. Es a j6 kis Udo letcszi az önkentesi vizsgat, 
besorozzäk, egy ev mulva, miutä11 leszolgälta az bnkentesi 
evet, kinevezik kadetnak. Aztän hadnagy lesz 

A szerzo tehät ebben a könyvhen sem nyilatkozik tul · 
sägos hizelgöen a nemet tisztek szellemi kepessegeiröl, söt 
neha pokoli nyiltsäggal ki is irja, kik közül es hogy~n rekru
tal6dnak, akik vezetöi, egyben brutalizäl6i a nemet haderönek. 

Udo szerencses fick6. Meg a katonai iskoläbcin együtt 
jär egy fiatal herceggel, al<i tr6nörököse az egyik duodcc 
fejedelemsegnek. A herceg barätsegot köt a buta Udoval, aki 

l 
\ 
l 
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nyugodtan türi hercegi baratja gunyorossagänak nyilait Ezert 
a herceg megszereti es amikor nehäny h6nap mulva tr6nra 
lep - az uralkod6 herceg hirtelen elhunyt - Udot is ma
gaval viszi a fejedelemsegebe es kinevezi a kis ostobät a -
hadsegedeve. 

Kuno gr6f is követi az öreg fejedelem peldäjat, meghal, 
a fia pcclig, mär most örökli atyjänak cimeit, 6 lesz Adelhorst 
gr6fjti. Ez g6gösse teszi es ugy talälja, hogy melt6sagän alul 
val6 dolog, itt, a kis fejedelem mellett hadsegedi tisztet be
tölteni. Megmondja ezt hercegi baratjänak is, aki egyszerüen 
megdöbben, amilwr a gr6f ekkora ostobasagat, felfuvalkodott
sägät latja. De mert derek fiu, azert kijärja, hogy a csäszar 
Udot kinevezze a hadsereghez - kapitänynak. 

Itt kezdödik aztän a könyv leghumorosahb resze. Udo 
f eljebbva16i igen hamar räjönnek arra, hogy az uj kamerad 
gy6gyithatatlan buta es hogy megszabaduljanak töle, partfo
goljak, mig Udot mäsik ezredhez kinevezik - ezredesnek 
Es senki sem meri kimondani r6la1 hogy ostoba, mert Udo 
a herceg barätja es ha Udo agyalagyult, akkor szent isten, 
talan a herceg is az volna . . . Gondolatnak is rettenetes. 

Udo elmondja a hercegnek, milyen sikereket ert. A 
herceg elbamul. Maga se tudja, mit gondoljon. Hiszen aki 
ilyen tlinemenyesen röv1d id6 alatt ilyen karriert tudott meg
futni, nz nem is lehet ostoba ember? Hogyan välhatott meg 
akkor ilyen ~rtekes ferfiut61. Nem. Udot vissza kell szereznie 
az udvarähoz. De hogyan. A felelet egyszeri.i: miniszterre 
n .vezi ki. Es igy megvai.6sul Kuno gr6fnak naiv alma. A fia 
miniszter ..• 

Ez a könyv tartalma. Termeszetesen a megfigyelesbeli 
f momsägokat nem lehet rendre szämügyre venni, nehäny 
azonban megerdemli, hogy ideztessek. 

cAz arisztokräcianak csak ket melt6 foglalkozäsa lehet, 
mondja Udo Bodo. A semmitteves es az - örökles• 

A mikor azon töpreng, hogyan lehetrie miniszter, eszebe 
jut, hogy Goethe weimari miniszter volt. «Pedig elozöleg meg 
csak katona sem volt, hanem szimpla ir6.'> Es Udo elcso
dälkozik rajta, hogy ez is lehetseges. 

Az ilyenfele megjegyzesek, reflexi6k magyarazzäk, miert 
nevezi a szerzö szatirikus regenynek ezt a könyvet. Osto- · 
rozza a nemesseget, a tiszteket, a f ejedelmi ostobasagokot, a 
meghunyaszkod6 udvaroncokat es ugy teszi azt, hogy az 
ember szinte megismeri, hogy a regeny egy·egy alakjaban 
kit pellengerez ki a modern Nemetorszäg szerepvivö marlo-



nettjei közül. Gunyolja az celso kasztot,> aztän a hivatalno
kokat, akiknek j6 zsiros szinekuräkat juttatott a fejedelmi kegy. 

Nekünk, akik idegenek vagyunk, ez a könyv kepet 
adja annak az evoluci6nak, a mely most Nemetorszägbau 
jelentkezik. Nehäny esztendovel ezelött meg az ilyen könyv_et 
feltetlenill cenzurältäk volna Germäniaban. Ma mär nem. Es 
a Schlicht bär6 regenye ezrevel fogy a nemet könyvpiacoa. 
Ott is: latni keza a nep es nep amely lät, nemsokära - itel. 

A HO. 

Odakint hUll a h6 ... 
Bolyhos, selyem pihek 
Kaceran kerget6zva szällanak . . . 
----------
Es te nem jöttel. Pedig värtalak. 

Odakint hull a h6 -
Sok es feher. 
Itt bent sok, csufondäros ärnyalak 
Jär es beszel .. . 
---------
Nem jöttel ... Pedig vartalak ... 

Az ejjel fekete . . . 
S az ut a h6t61 oly fenyes, f eher 
S a h6fenytöl f eherek a falak -
----------
Miert nem jöttel ? Värtalak ..• 

Csodälatos, b(1s ejszaka 1 
A csillagok mind alszanak -
Pihegve nonek h6hegyek. 
Vad szelbeszedek hallszanak -
lgezet jär az ejen ät, 

D o a. 

Dermedt madärtest koppan a kövön -
S hogy hull a h6, a h6, a h6 - a könny •.. 

J a n d a M a t i 1 d. 
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Asszonyok jussa. 
(Egy pärisi nyärspolgar vasärnapjai.) 

Ouy de Maupassant irodalmi bagyatekilb61. 

A helyiseg bejär6ja fölött meg ott ekeskedett a mult 
vasärnapi hirdetes : Bal, de keresztbe volt ragasz1 va rä egv 
rettenetesen piros plakät, mely az.t hirdette, hogy ma egyeb 
eset szin helye lesz a vasärnapi därid6k csarnoka. 

Patissot ur, mint afele derek polgär, ki csöndesen 
emesztve ballag vasärnapi ebedje utan, ugyancsak meghök
kent att61 a piros plakätt61, amelyen olvasä, arnint következik : 

Altaltinos Nemzetközi Szövetseg 

JOGOT A NÖKNEK. 
A Pärisi Központi Bizottsag. 

NYILVANOS NAGY GYÜLES. 
A gyülest a szabadgondolkozäsu pol
gärtärsnö Lamour Zoe s az orosz nihi
lista polgärtärsnö Sur in Eva elnöklese 
alatt a Független G 1ndolat Kör hölgyei 
rendezik = Brau Ct:zarin polgärtärsno 
es a szämüzesbul v1sszatert Cornut 
Sapience polgärtärsnö mondanak be
szedet. 

Belep6-dij: egy frank . 

Egy eltesebb däma illt a penztar mellett, papaszem 
az orran. 

Patissot ur lefizette az cgy frankot s belepett. 
A tcremben mär j6cskan voltak. Az a fürösztött kutya

szag terjengett a levegf>ben , mely rendesen a venleänyok 
köntöset juttat1a az ember emlekezetebe, de erzett mega mult 
vasarnapi bal gyanus illah is. 

Patissot ur szerencsesen talält üres ülc5helyet 1t mac;o· 
dik sorban, egv j6kepü öreg ur mellett. Balr61 egy haragos 
szemü, bibircs6k0i arcu neoike volt a szomszedja. 
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A központi bizottsag ott sz6nokolt a p6diumon. Nyilvan 
senki sem hiän) zott közülök. 

Lamour Zoe polgartarsno, egy csinos barna, köverecske 
leänyz6, fekete hajäban p·ros viraggal, osztozott az elnökles
ben egy sovany ~zökevel, Surin Evaval, az orosz nihi'ista 
polgärtärsnövel. Eppen elöttünk, a p6dium közvetlen közele· 
ben ült a jeles pqlgärtärsnö : Brau Cezarin, kinek mellekneve 
ca ferfiirt6,i. de egyebkent szep leäny ; es ott fogl!tlt helyet 
Cornut S Jpience polgänars, a szamüzestöl visszatert ferfiu. 
E nevezett ferfiu arca csupa ször "·olt, tekintete ädäz, ugy 
nezett szerte a hely1segben, mikent a macska nezi a tyuk
ketrecet; ökölbe szoritott keze terden nyugodott. 

A podiumon jobboldalt helyezkedett el a ferjmentes an
tik polgär tärsnök küldöttsege, aszott s a varakozäsban meg
savanyodott dämak, balold,1lt ühek azok a polgärtarsak, akik 
az emberiseget 6hajtjäk reformälni es akik sem ha1ukat, sem 
szakälukat sohasem nyiratjak le, va16szinilleg ily m6don is 
jelezni 6h i ltvän törekveseik vegtelen voltat. 

A közönseg elegge vcgyes volt. 
A hölgyek többsege a häzmesternöi osztälyb61 került 

ki s azok közül a kofak közül, akik vasärnap delutän nem 
arulnak. A vigasztalhatatlan venleäny typusänak minden faj
täja ott volt s itt-ott, egy·egy fänyl6, piros äbräzatu, köver 
nenemasszony. Harem ctiäk suttogott az egy1k sarokban, azert 
jöttek, hogy nök közt lehessenek. Nehäny csaladanyät is 
terelt be a kivsncsisäg. De az elsosorban, a sor kellö köze· 
pen ült egv neger, sarga csinvat kaputban, egy neger, pom
päs vällu, dus göndörhaju neger s le nem vette volna szemet 
egy orszägert sem az elnöksegrOl es neve1ett, hangtalan es 
szüntelen nevetessel, t.igy nevetett, hogy szaja alig fert el ket 
fü,e között es feher fogai ragyogtak a fckete Abräzat kerete
ben ; nevetett, anelkül, hogy teste moccant volna, nevetett, 
mint aki mär ätszellemült a gyönyön1segt61 • . . Mit keresett 
ö itt ? Ki tudhatnä. azt ? Azt hitte talan valami komed1aba 
vältott jegyet? Vagy tnlan boglyas, buksi afrikai kobakjäban 
ilyetenkepp okoskodott: >Mär az szent, ugyancsak fu1csa 
nepseg ezek a menyecskek 1 Az egyenlito alatt bezzeg hire
hamva sincs az ih en fajtänak lc 

A g, Ulest Lamour Zoe polgärtarsno nyitotta meg. 
Megeml kezett a nöi nem szolgasägär61, a szolgasägr6l, 

mely tart mi6ta vilag a viläg, megemlekezett a nOi nem hat· 
terbe szoritott, de n'indenha hösies szereperöl es kitert az 
önfeläldozasra, melylyel a nöi nem ad6zott a törtenelem fG· 
lyamän minden n:igy eszmenek. Hiijdani nepekhez, kirälyok 
'8 arisztokratak eleyomott aepehee hasonliiotta a D6i aem, 
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az örök vertanu, kinek ura minden egyes ferfiu ; es tondü
letes lyriai kiteresben, imigy kialta fel : 

- A nepek megertek ime negvvennyolcukat, kerliljön 
sor tehat mi reank is ! Az elnyomott ferfiu ki " ivta forradal• 
mat, a rab szettepte bilincseit, ~ meltatlanul megatazott rab
szolga föllazadt ! Nök ! kövessük zslH nokaink peldäjat ! La
zadjunk föl · TepJük szerte a häzassäg es a szolgasäg 6don 
lancait l El6re ! 

Föl tehat jogaink kivivasära 1 E terkezett a mi forradal-
munk varva-vart szent pillanata is 1 

Es ezzel leült. Viharosan zugott a taps. Es a neger a 
gyönyörilseg val6sagos deliriumäban eleseket üv9ltötl s hom
lokät verte a terdehez. 

Fölernelkedett hclyeröl az orosz nihilista polgartärsnö 
s hideg, tüheg) es hangon igy sz6lt: 

- En orosz \iagyok. En kibonto1tam a megtor16 lazadäs 
zaszlajät. E kez hazäm elnyom6ira sujtott. S ezennel igerem 
nek1ek francia n6k, kik engem hallgauok : en kesz vagyok 
bärhol, a mindenseg barmely reszeben a ferfiu zsarnoksag 
ellen kUzdeni, kesz vagyok barhol bosszut 9.Jlani, az ala
val6an elnyomott nöi nemert. 

A he'yesles lelkes moraja kiserte az orosz nihilista pol· 
gartasno szavät, sot maga Cornut Sapience polgartars, -
ki szämüzetesböl tert vissza - szimen f elällt, särga szakal
lät galänsul durzsole ema bosszual16 kezhez. 

Es ekkor kezdett a Nagy Gyules val6ban nemzetközi 
jelleget ölteni. 

Az idegen hatalmak kepviseleteben erkezett polgtärsnök 
sorra keltek sz6läsra. Hazäjuk neveben csallakoztal< a moz
galomhoz. 

Eloször egy nemet hölgy sz6lott. 16 husban 1evc5 ken
derszoke hölgy, nemileg seJpitett s olyan volt a hangja, 
mint a kelesz.tett teszta. A p helyett b-et, b helyet p-t mon
dott, azt peszelven, hogy egesz Nemctorszagot öröm tölti et 
a bärisi hölgyek mozgaJmänak hallatAra 1 Keplük (s Keblet verte, 
mely nem tanusitott nagy ellenällast) bedig pe1edoppant ... 
es kijelentette, hogy ö nem tud pt:szelni, de . . . de egesz 
Ncmetorszäg csatlakozik a bärisi hölgyek mozgalmahoz. 

Egy olasz, egy ~panyot, egy sved hölgy is husonl6an "' 
ayilatkozott s vegezetül egy h6rihorgas angol hölgy sz61ott. 
Fogai val6sägos kerti eszközökkent alkalmatlankodtak szavai 
utJabao. A szahad Anglia csatlakozäsaval järult a francia 
feminizmus OÖCffiaRei~~ciOf.a törekvi MO!L"'itilm&hoz es Hip! 
Hip t Hurra ! 



De ez alkalommal mar a neger Gly lelkesen üvöltött, 
tömentelen megelegedesenek oly szabad mozdulatokkal adott 
kifejezest1 Iäbait ugy ha1igälta s levegobe s tenyerevel ugy 
pacskolta combjait, hogy ket rendör volt kenytelen kedvenek 
csillapitäsara birni öt. 

Patissot ur jobboldali szomszedja halkan igy sz611ott : 
- Hiszterikus szepseg 1 
Patisson ur azt hiven, hogy 6 hozzä sz6llott, udvaria-

sen fordult fele1e : 
- Parancsol ? 
A j6kepü öreg ur mentegetözött : 
- Bocsänat1 de csak ugy önkentelenül sz61tam, latva 

ezeket a f elbolondokat. 
-- Urasag ismeri öket? 
- Kisse. Lamour Zoe apacanak keszült. Felbolond. 

Surni Eva g) ujtogatas miatt volt vizsgälati fogsagban ; kon
statältak, hogy bolond. Brau arra vägy1k, hogy emlegessek. 
Amott Jätok härmat, ak1k kezem alatt vohak, az X ..• 
k6rhäzban. A többi ven Sybilla meg itt körülöttünk ... 

Erelyes pisszeges intette csöndre a ket urat. 
Cornut Sapience polgartars, ki szamvetesböl tert vissza, 

kelt sz61äsra. Mindenekelötl remitön forgalta szemet, mint a 
barlangban rekedt szel igy bömbölt : 

- Vannak szavak, nagyok mikent az ige, fenyesseggel 
teljesek, mikent a nap, visszhangosak, mikent a menydörges : 
Szabadsäg ! Egyenlöseg 1 Testveriseg l A nepek dicsö lobog6i 
ezek. A Iobog6k lengö szärnyai vittek bennünket a zsarnok
säg ostrornära. Rajtatok a sor, oh nok 1, rajtatok, hogy ma
gasan lobogtatva, mintegy fegyverkent szoritva kezetekbe a 
függetlenseg kivivasära sorakozzunk 1 Le~yen tietek a sza
badsäg 1 Szabadsäg nek tek a szerelem 1 Szabadsag a csalad
ban 1 Szabadsag a hazaban ! . . . Legyetek tarsaink. Velünk 
egyenlök a csaladi tüzhely mellett, velünk egyenlök az utcän 
es egzenlök mivelünk legkivält policikai teren, a törveny s2ine 
elött 1 ••• Testverek 1 Legyetek testvereink t1 is. Nagy ter
veink osztalyos tärsai, bätor tärsaink a dologtevesben. Le
gyetek, vä11atok val6ban az emberiseg feleve, oh Nök 1 

Es ezutan a magasabb politikai iranyit6 eszmek ismer
tetesebe bocsajtkozott ; vilagszeles terveit f ejtegette, sz6lott 
a tärsadalom lelkeröl es megjövendölte az Universälis Köz
tarsasagot, meiy a harom megrendithetetlen alapon fog majd 
fslepülni: Szabadsag 1 Egyenlöseg 1 Testveriseg ! 

Midon elhallgatott, Slinto ÖSBffOMlott a teMm a ren
,eteg e.tj~. 

I 



Patissot ur megdöbbenve fordult szomszedjahoi : 
- Mintha nem volna egesi helyt az esze? 
A j6kepü öreg ur igy f elelt : 
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- Nem, uram, helyen van az esze. Van ilyen milli6 es 
milli6. Az altalanos isko.akötelezettseg aldozata. 

Patissot ur nem ertette a dotgot. Cs6välta a fejet. -
Az altalimos iskolakötelezettseg aldozatai ? 

- lgen, mi6ta olvasni es irni megtanult az emberiseg, 
szabadon tör ki a lappang6 ostobasäg. 

- Ön tehät uram azt veli, hogy a közoktatas ..• 
- Bocsänat - mondta a j 1kept1 öreg ur, - en szabad-

elvu vagyok. Rögtön megmagyaräzom szavaimat. Van önnek 
6raja, ugy-e bar? Nos, hat kerem, törje össze valamelyik 
rug6jät es vigye el Cornut polgartä.rsunkhoz, kerven javitanä 
meg azt az 6rät. Cornut polgaruirs käromkodnek egyet s azt 
felelne önnek, hogy ö nern 6räs. De ha eltörik valami abban 
a hasonlitha1atlan bonyolultabb gepezetben, melvet ällamnak, 
FranciaorszägnaK hfvnak, Cornw polgartärs nem ismer sajat 
maidmal kepesebb embert, hogy nyomban megjavits 1. Es van 
legaläbb is negyvenezer ilyen öblös hangti francia atyafi, akik 
szakasztutt ugy gondolkoznak, mint ö, s nem is hallgatjäk 
el. A baj, uram, hogy hianyzik az uj kormänyzäsra hi vatott 
osztäly, azaz nincsenek olyan embereink, akiknek ap1a mär 
hatalmat kezelt es bänni tanult azzal, akiket ilyen ceJra nevel
tek, akiket fc5kep erre tanitottak, akik keszültek, mint ahogy 
keszUlnek az orvosi vagy a me1 nöki palyära ... 

- Pszt 1 ••• hangzott ismet a beszelgetök f ele. 
Egy rnela nezesu, szelid hangti ifJu lepett a sz6szekre 

6s f gy beszelt: 
- Hölgyeim 1 Sz6t kertem, hogy az önök elmeletei ellen 

tämadhassak. Aki a nöknek a färfiakeval egyen •ö polgarsägot 
követel, az a nök hatalmänak megsemmisiteset követeli. Egy 
pillantäs a nök külsejere s bizonyos bärki elött, hogy a no 
sem sulyos testi munkara, sem megf eszitett ag\ beli foglal
kozäsra nem termett. Szerepe mäs, de nem kevesbbe szep 
es nemes. Ö ad poezist az eletbe. Bä.jänak hlltalmäval, sze
menek egye1len sugarä.val, mosolygäsänak varäzsä.val ural· 
kodik a ferfin, ki a vilägon uralkodi+c. A ferfie az erö, mit 
önök el nem vehetnek töte, de önöke a csäb, mely leb1lincseli 
az eröt. Mi okuk lehet panaszra ? Mi6ta letezik a viläg, önök 
a korlätlan urai. Mi sem törtenik önök nelkül. Minden szep 
cselekedet csak önökert törtenik. 

Aznap mihelyt egyenlökke lennenk, polgärilag, önök 
versenytärsunkkä lennenek. Vigyäzzunk, nehogy szetfoszoljek 
a baj, mert csupän az az önök ereje. Ne feledjek, hogy 
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mienk az erö, muveszetben, tudomänyban es hogy az önök 
G.ls6bbrendüscge nyomban kitunnek s csaK aztan lennenek 
igazan elnyomottak. _ 

Önöke a szebbik szerep hölgyeim, hisz önökert elünk 
mi, önöke az äbrand, önöke a jutalmazäs eröfesziteseinkert 1 
Ne iparkodjanak ezen vält6ztatni. Es nem is kepesek va.J.tol· 
tatni ezen. 

Hogy kifütyültek a mela nezesü, szeiid hangu ifjut 1 
Paussot ur szomszedja pedig, a jokepü öreg ur. igy 

sz61t: 
- Kisse regenyes fiatal ember. 

POLITIKUSOK OTTHON. Amikor a francia köz
tarsasäg elnöket megvalasL.totta1<, kiderült, hogy egy leanya 
is van. Fallieres kisasszony addig szerenyen es ismeretlenül 
illatozott harminceves fonnyadt bajainak ärnyekaban, de akkor 
egyszer re az erdeklödes tele je fordult es megtudtak r6la, 
hogy . . . Sok kompromittäl6 dolog derült ki r6la. Kisült, 
hogy a rad1kälis, szabadgondolkod6, papgyülölö pärt gyözel
mes elnökje.öltjenek a länya fOrtelmesen va läsos. Reggeltöl 
esiig imädkozik es olyan rajong6ja a katolikus h1tnek, h06Y 
feqhez sem akart menni. Es csak nagy eröfeszitessel lehetett 
visszatartani töle, hogy kolos:orba ne vonut1on. Ez kiderül
ven, BZ emberek utäna nez1ek, hogyan is VISelkedik a masik 
elnökjelölt, a klenkahsok es konzervativek kisebbsegben 
maradt rernenysege az isknnel. Es ekkor is remes dolgok 
sültek ki. Doumernek nyolc fia van - es mind a nyolcat 
egyenesen belekergette az ördvg karmai köze. Nyolc gyere.\e 
közül egyet sem keresztcltetett meg es valamennyi sötet 
istentagadasban, a katolikus egyhaz, de söt mmden egyeb 
eg} haz bold1 g1t6 falain kivül el, szaporodik es virägzik. De 
az ilyesmin csak n.iiv ember,..k akaJnak fel. Van egy francia 
szociatista kepviselo - Jaures - aki a gyermekei kert:sz
telesere a Jordanb61 hozatott vizet, van egy belga szocialista 
vez~r - Van der Veld~ - akinek a szeretöje kirälyi her
cegnö, es van egy magyar nemzeti apostol, aki a f elese
gevel ne netül diskural. 

---

• 
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Magyar-Mannheimer Ousztäv. 
Lrta: Dr. Bilrdos Artur. 

- Csak az a baj, hogy nem eltink Bulgariaban. Mert 
ha ott elnenk, akkor biztosan nem elnenk ott. Hanem 
Münchenben, vagy Pärisban, vagy akarhol, ahoi Nyugat van 
es kuhura. De 1tt I\lagyarnrszagon m e g m a r ad u n k. 
Mert itt. meg lehet elni, inkabb, mint Butgariaban. Ez a tra
gikus. Eppen c s a k hogy meg lehet elni ... 

llyenformän panaszkodott a kicsi, egerszemü mester, 
hogy egy esten färadtan es kedvetlenül erkez.ett a kavehnzi 
asztalunkhoz. A k1all1täsat rendezte, nagyon nyomaszt6 es 
lchangolt erzessel. Minek az il) en kiallitas I\lagyarorszägon ? 
Minek? Kinek? 

Hät szidruk a kulturätlansagot es megesett a szivünk a 
mi szegenysegünkö.1, amely em et jelent amaz7al, a kultu
ratlansäggal. Ekkor fakadt ki Mannheimer a fönti m6don, 
elkeseredett es egyben ravaszkod6 okos mosolylyal, a melyet 
meg jellemzöbbnek talä.ltam a mot-nat, mely s:z.inten nem volt 
jellemzetesseg hiJjän. 

Tulajdonaz a Mannheimer nyilvänult meg akkor, amely 
most Iep elem a Nemzeti Szalon kollektiv tarlatär61 A min
den igenyevel nyugat f ele gravitä16 es apr6 kenyelmi okok
b61 itthon rekedt Mannheim !rt Az okos es rava-.z keleti bol
cs~t, akinek a korän nagystilü magyarazäsa mellett apr6 ke
reskedelmi ügyletekre is tellk iJeje. Ne ertessern re.re : nern 
Mannheirnert, az embert jellernzi mindez, hanem a müveszt, 
aki muveinek egyetemlegesseböl lep elenk. Aki szinten nagy
stilii es ugyanakkor: m galkuv6. 

Mindenkor erdekes es tanulsagos elmenyekhez juttat a 
muveszi egyennek ilyen teljes, minden oldalr .51 tükrözött kepe. 
Finom, rejteu akcemusokkal sz6ltat meg bennilnk szunnyad6 
zöngeket. Vagy egy nagy egyernseg pl s1t1kuc:;an, egysegesen 
elenk domborodo körvonalai emelnek ki a hetköznapok erze
seb()l a legnegyobb nagysägnak : az emberi nagysägnak meg
nyilvanulä„aval. Magyar-~lannheimer kiällitäsa azonban ege
szen ~peciälis ingerrel hat rank. 

Alig van muveszü1 k. akinek egyenisegerOl olv l<evesse 
erzekeltetö keppel rendelkeznenk, mint Mannheimerröl, eddigi 
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megnyilatkozasai nyomän. Mär ervenyesülesenek utja is csupa 
meglepetes, csupa rendkivüliseg. Sokäig csak közepes talen
tumnak ta1tottäk, mig kes0bb - mindössze alig nehäny ev 
6ta - a legelsök között em itik. Külföldi sikerei tettek ne• 
vezetesse ilthon, holott ktilföldön elsösorban is magyar kva
litäsokat meltänyoltak benne. Egyszer azt mnndtäk r6la, hogy 
csodalatos intuici6val hatott regi nagy müveszi korszakok 
lelkeoe; mässzor eredeti munkait is a restaurätor foglalkozäs
szerü archaizflläsai gyanimt kicsinyeltek. 

A jelen gyü temenyes kiällitäs csak azt igazolja, hogy 
meltän zavarhatvtt meg bennünket Mag} ar-Mannhe1mer sok
oldalusäga . .l\lert ma1nem nyugtalanit6 sokoldalusägban jelen
teti meg ez a kollekci6 raffmä.lt mesterer. Nyugtalanit annak 
a folytonoss~gnak a hianya, mely klt kep között ma1dnem 
a lelek munk~qat jelzi. Nem tudjuk követni azokat a diszpo
ziciönalis zokkene::;eket, melyeken keresztül 1tt külömbözö 
iranyban kival6 alkotaso1< vetitik elenk egy fölenyesen nagy 
muvesz käpraztat6 lregoli-kei:'et. 

Itt CS!3k az egeszen bizonyos. hogy Magyar-Ylannheimer 
mindent tud, amit akar. Csak szuveren tudasa, közelebbröl: 
rajztudäsa ketse„ telen b1zon). ossagu. Engedelmes eszköze en
nek a nagv fes 1ce1ergiänak. Toväbba biztos tekintete, mely 
evszazadok ähitatos porän is athatol, hogy a mesterseg leg
realisabb muhely-ti kait ki lesse. 

Ekkent szinte több i\Iannheimert lehet ezen a kiallita
son megkülömböztetni. Egyik. az archaikus. Nem is s1ilizält 
archaizmus ez. »Agg szerzetes«-et peldäul egeszen rem
brand i, ~ Rotszakallu «·ja pedig loren?ololtöi szemmel meglatott 
es rekvizirumokKal kivitt kepek; ezentul rendk1vü1 k 1alitaso
sak, pompas struktuajuak A »Skerz6« mar azok között ki
val6, amelyek modern sze'l1mel csoportos1tjäk a renaisance 
idill poeziseset. Az amorettek mosolya, a felhök gomolygasa 
egyaränt es eg\ ütt szinte ritmikus ezen a kepen ... 

Talan közvetlenebb es mannheimeribb a modern Mann
heimer. Az impresszionizmus e..,esz szabadlatäsa es minden 
mestersegbeli reve1äci6ja erven~estil ezeken a finom, nagy
reszt komor-bama tonizäciör<on, melyeken minden arnyalat 
- ped g nem Slükölködik benne - a tudase es a tudutos
sage. A Jeguj bb angol ta1festok nüanszai ezek. Genialis ki
hagyasok es fcstek-lekaparasok, melyeken keresztül a väszon 
minden ätiltö rostja tudatossagr6l es raffinamentr61 bcszel. 
Gyönyörüek CS aterzettek az olasz reflexi6k. Szmeik buja 
mel\ sege naeyon ouhonos ~lanrheimer pallctäjän. De meg 
az olasz kepek is több ~lannhe1mert különbözletnek meg. A 

-------
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melysegesen komor olasz temetöt ~s a derült, higan megfos
tett ( 160. sz.) caprii udvart mintha nem is egy azon szem latta 
volna meg. 

Val6ban csak futtaban lehet jellemezni e helyen Magyar
Mannheimer szedüli. tes skaläjat es nagy komplikaci6it. Meg 
kell nezni ezt a kialJitast, mely a magyar pikturäna.k ezer 
tekintetben erdekes es sziv6s vonasait tükrözi. Es mm
dent összeveve is olyan gazdag egyeniseget, amely a leg· 
gazdagabb külföldön is külön helyet vivott volna mei: ma
ganak. 

EGY VIG ELÖADAS. Brüsszelben törtent az elmult 

beten. Valamelyik szinhäzban szomorujätekot jätszottak volna. 

Eppen az elöadäs megkezdese elött stirgöny jön a szintärsu

lathoz. A silrgöny tudatta, hogy valami sorsjätekon ketszäz

ezer frankot nyer1ek egy közös sorsjegygyel a szineszek. 

llyen vidam elöadast meg nem pipält a viläg. Meg akit a 

darabtran leszurnak, az is hahotäzott. A közönseg oda volt 

a j6kedvtöl. Es mi csodälkozunk, hogy neha a vigjätekok

ban nem nagyon vidamak a szineszek s a dramäkban olykor 

igen pajkos egyik-mäsikuk. V egre is ök elnek a szinpadon 

kivül is. Csalädi öröm, baccarat-veszteseg, ärveres es a többi 

6rheti öket. Termeszetes, hogy ezt nem nyelhetik le egeszen, 

mihelyest maszkot öltenek. 



Suzanne Despres öltözöjebeo. 

A N6ra mäsodik fölvonäsa vegiggazolt rajtunk annak a 
tragediänak izgalmäval, mely tulaJdonkepen csak egy asz
szonye, egy pulgari tüzhelye, amelyet azonban ennek a cso· 
dalatos, igenytelen asszonynak nem elemezhetö szinjatsz6 
mestcrsege igazi nagy, koturnusos trngediävä melyitett. Nehäny 
mozdulatäval es nehäny eg}szerüen asszonyi könyevel. 

Mi budapestiek a kötelezö közönyt sajät me~indulasunk 
leoh·asztvän, ritkän tapasztalt lelkesseggel tapsoltul<: föl a 
vasft.iggönyt. Despres asszony szinte fäjdalmas mosolylyal, 
melyen rneg keresztülborongo·t valami a felvonas izpalm&böl, 
hajlongva kosz5nte meg az 6väci6t. Majd ujra felgördült a 
függöny es ekkor mar a szcmet törölgetta, - nyilvan a meg
ha tottsäg könnyei15l, - es a nagy rutmu szinesznö a szin
padi pc::rspektiva naiv eltevesztesevel, rnmtegy önfeledten, erl
hetetlen köszönö szavakat morrr.olt ... 

Megdöbbenve allotcunk egy csomoba, fäsult augurok es 
szegyenkezve szemleltük egymäson az auguri ömudathoz 
meltatlan megindultsägot. 

Ebben a hangulatban leptem a szinpadra is es amikor 
bernutattak mada:ne Despresnek, alig tudtam annyit ia 
mondani: 

- Madame, je suis profundement touche . . . 
Ramnevetett egyszerüen, közömbösen. Aztan, majdnem 

rezignaltan, az öltözöjebe vezetett, leülte1ett, majd ö maga is 
leült a tükör. ele es egv közönse11 es kek iroda-ceruzaval vo· 
nal ~kat rajzolt a szemöldökere es szempillaira. Sorra kerültek 
a festekek is. Vaselin es minden egyeb. Közben feiern nezve, 
roppant közönyösen mond ltta : 

- Milyen meteg közönseg . . nagyon kedves • . . 
Becsben is igy volt különben . . . De ez värakozasomon 
felüli ... 

Abszolut közönvössege mgjdnem felhaboritott. Megszc
g\ enitett, ho~y ö rajta nyo na se lätszik annak az 1rgalomnak, 
melyen az en objekuvitasom elkall6dott. Szmte felelossegre· 
vor.as-formcn lörmed em rä: 

- II\ en nyugodt ? Nem izgat6dott fel ? . • . 
- 6 igen - felelte elöbbi közömbös hangjim - en-

gem mindig felizgat ez a szerep. Nem annyira "'a kitöresek 
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izgalma, mint inkabb az a tappangn, mely - hogy ugy 
mondjam - irodalmi izgalom, mclye· lbsen közöl velem. 

Ezt is nagyon egyszerüen mondt·1, de ebböl mär az 
elet-konkluzi6k egyszerüseget hallottam kicsengeni. 

- Van mär közönsege Ibsennek Parisban ? Mikor en 
ott jartam meg nagyon keveset tudtak erröl a legnagyob 
ir6r61, aki pedig igazan nemcsak az Eszake, hanem az egesz 
egyetemteges kulturäe . • . 

- A legnagyobb . . . igen, a legnagyobb - isrnetelte 
elgondolkozva. Hat bizony keves, nagyon keves közönsege 
van nälunk. Nekem es a „Nouveau"-nak eppcn az ö meg
honositäsa az en celom. Habar jatszszuk mi Gorkijt is, Tol
sztojt is es a többi moderneket. 

- lbsen nem, ellenben Henri Bernstein nepszenl Pa
risban? 

Elertette az ironiät es mnsolyogva mondta: 
- Bernstein nepszen1. Ügycsen tanull lbsentöl es iz

l~ses ir6. 
- Azonkivül izig-verig francia. Ez a fegf6bb ereje. 
- Hallom, hogy szepeket irrak r61am. lgaz? I<är, hogy 

nem tudom megerteni. Be~ben különösen Herm.m Bahr 6dai 
leptek meg. 

- Mi rimben irtunk, madarne, csakis rimben . . . 
Ez nagyon tetszett neki. Ritkam6d bäjosan mosolygott 

b folyton hajtogatta: 
- Comme vous etez gentil . • . comrne vous etez 

gentil ... 
Ekkor mär intimre fordult a beszetgetes. Mindenfeler6l, 

apr6 jelentektelensegekröl csevegett össze-vi~sza meghit1en, 
kedvescn. Elneztem majdnem csunya arcat, hogyan szelle
miti at, hogyan aranyozza bajossä egy-cgy mosoly deruje. 

- Az els6 turnem sike1 erol nem fogok megfeledkezni. 
Most Bukarestbe megyünk, de fäbr uAr közepcn viss1amegyek 
Budapestre. Ha csak eg~· napra is. A „Robe rouget"-~ fogjuk 
jatszani ... 

- Mon dieu, e!kestem - ugro1 t fel eg) szerre - olyan 
j6t elbeszelgettünk. Es cs6kra nyu1toita a kezet. 

Mire vissza.utottam a ~söl1ernre, mär a szinpadon volt, 
szenvedestöl szmte atszellemült arccal, a fa1dalom apatiajäval 
minden mozdulataban, toväbbfej es tve a cselekvenyt azz-tl, a 
f e l V 0 n ä s k ö z i muveszettel, melyröl 6däkat i1 tak Europa 
összes kritikusai . . . 

Es en 1smet közönsegge csökkentem egy pillanat alatt. 
Ahitatossä es megindulttä. B a r d e 



. 
,. ::o: i- EGY FEHER 'EJSZAKA. Oh, en szerelmes, btnös, 
csodaszep varosom 1 Olyan vagy most, mint egy 6riäsi pil
lang6, mely felve, reszketve ereszti le szärnyait, mikor pihen. 
Potrohodra hullämosan fänyes es barna sä.vokat vontak a 
ket parton 8.116 lämpak. Ket feher szärnyad pedig ezer meg 
ezer hunyorgat6, sugärz6 ponttal, aranyos pettyekkel van 
telesz6rva. Hat a csäpjaid? Azok nagyok lehetnek, de nem 
latom oket, mert belevesztek az ejszakäba . . . 

De hogy ringat6zol, hogy hullämzik a kebled 1 Remegsz? 
Mitol remegsz ugy ? • • • 

Hess, hess 1 l . . . 
Oh, en balga l 
De milyen csönd van. Lelekbe mar6 ez a melt6sägos 

csönd. Most lätlak e16ször ilyen neman. Sohse h1ttem volna, 
hogy ennyire el tudsz neJ!lulni, örökke zajg6nak, örökke 
zsibong6nak hitt vä1 osom. Es ugy tunik„ mintha reg6ta, na
gyon reg6ta aludnäl. 

Bizonyosan mär mindenki alszik. Talän csak egyedül en 
vagyok me!{ ebren. Nem tuJok me~välni töled gyönyörü 
ejszakam. Pedig nehäny csillag mar kezdi lehunyni bätyadt 
szempilläit. 

Arnilven tiszta olyan igazsägos ez a feher lepel : a bun 
es az ere11y tanyäjät e~yformän takarja . . . Mit beszelek 1 
Bun? ltt bu11? Itt kapzsisäg? Ebben a värosban? Amelyik 
ilyen csöndes? Ebben a pihegö, bäjosan szendergö värosban ? 
Hihetetlen 1 Az örö;< nyu~alom, az örök beke värosa ez. Az? 

De ez az ejszaka b1zonyosan tiszta. Nem profani~alja 
az elet . . . Ez az ejszaka a harm6nia, a nyugalom 
ejszakäja ... 

Szembe jön vele~ egy fiatal ember. Lassan, csoszogva 
haladt el mellettem. Epoen a hid egyik lämoäjänäl talalkoz
tunk. J6l szemügyre vettem. Ez sem evett ma meleg etelt, 
esküszöm. Hitväny nadrägjät a szel odatapasztotta labszära· 
hoz mely kikandikält belOle egy szakadäson. Ket cernakabat 
volt rajta. Az also fekete szele kilatszott . . . 

Minek reszletezze n: a megtestesult nyo11or es szen
vedes. Közönbösen tekintett maga ele Hova mehet ez most? 
Mit vetett, ho1y igy kel bünhödnie? De vaijon ö e a bilnös 
vagy az cmbcrek, a tarsadalom? . • • Es mikor erre gon
doltam, vegtelenül szäntam. Bizonyosan valami menedekhe-



lyet keres. Vagy neki mär minden egyre megy? Talan a 
Dunaba akarja magät vetni ? Megsz6litom. Minek ? 

Hatrafordulok es hallom, amint duhösen beleköp a 
levegobe. 

J61 van, gondoltam. Helyettem tetted. Szembeköpte az 
~jszakät, a hazug e1szakät, melynek meg az iment ugy hit
tem, de most kiabrändultam belöle. KedvetlenüJ, szomoruan 
bandukoltam hazaf ele. Eszembe jutott a holnap, amikor ta
liln majd ujra kisüt a nap es lehull mindenrol a lepel es a 
nappal olyan fekete lesz, mint amilyen feher ez a hazug 
ejszaka. J ti b ä 1. 

Közgazdasag. 
A M. Kffi. SZAB. OSZTALYSORSJATEK reszvenytarsasag 

hetflln tartotta Tolnay La1os elnöklesevel nyolcad1k reudes evi köz
gyüleset 25 reszven~ es jelenleteben, kik 4483 reszvenyt kepv1sdtek. 
Az elOteqesztell mult evi merleg s üzleti 1elentes ellogadasa utan 
elhat,1roztak, hogy a 8. szamu kamat- es osztalek-szelveny 11~ 
koronaval valtassek be. A reszvenyek sze!venyemek kifizetese mAr 
e h6 23-at6l kczdOdOleg törtenik. A közgyüles ur;ty az igaz.!al6sag
nak, mint a felügyelö-bizollsägnak a ielmenlvenyt megadta. Az 
igazgat6sag tagjaiva 5 evi idötartamra megvnlaszlallak : Benke 
Grula, Egyedi La1os, bar6 Fe1ervary Imre, He1renscllm1dt Alfred, 
Jakoby Gusz1av, Lilienfeld R6bert, Schwarzscbiltl ßel'talan, Stein 
n.rmin es Tolnay Lajos. Ezutan a felügyelö-b1zoltsägot valasztottak 
mei egy evi idlHartamra. ~zzel a. gyüles veget ert. 

• 
A tarsa::Ag igazgat6saga legutols6 ülesen Seren y i Samu 

vezertitkart cegiegyzöi jogosultsaggal ruhazta fel. 
• 

A Mrsjegyek tekinteteben alland6an mutatkozott nagy kereslet 
folyt~n es a XVIII. sors1ätekra beerkezett 3egyz6sek Jelelle kedvezö 
eredmeD\ enel fogva az Osztal rsorsjatek igazgi1t6saga a X VIII. sors
j!tekt6l kezdve a sorsjegyek szamanak 15,000 darabbnl val6 föl
emeleset hatarozta el. 

Felelos szerkeszto: L6rant Dezsö. 
Szerkesztöseg es kiad6hivatal : Akacfa-utca 63. 

Kiadja a .Jövendö" kiad6hivatala. 
TelefCll: 87--34. sza.. 

-
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Pesti Hazai Elsö Takarekpenztar-Egyesület 
hatvanhatodik evi 

rend·es közgyüleset 
1906 evi februarius ho 2-an delelött 10 orakor fogja 

Budapesten, Peslvarmegye szekbaza diszterm!ben 
. (Yarosbaz-u.) megtartani. 

T argysorozat : 
1. Jelentese az iga7gatcsägnak es a feltigyelöbizottsägnak 

az 1905-ik evi üzlet eredmenyeröl. 

2. H itarozathozatal a merleg es a tiszta jövedelem iränt. 

3. Jgazgat6sagi javaslat az alapszabälyok 26., 27., 48., 
90 es 109. §-ainak m6dositäsa iränt. 

4. Egyeb igazgat6segi elöterjesztesek. 

5. Az igazgat6säg hat tagjanak megvälasztasa (alap
szabäl} ok 23. es 35. §- a). 

E zen közgyülesre a t. cz. reszvenyesek azon figyelmez
tetessel hivatnak meg, hogy az alapszabalyok 14. §·a enel
meben csak oly reszvenyes gyakorolhat ja, akar sajät szeme
lyeben, akar meghatalmazott ä1tal, szavazati jogät, kinek 
reszvenye ) 905 december 3 1-eig nevere iratott s a köz
g yülest megelözö nap d. u. 5 örä1äig az egyesüiet föpenz
tAranäl meg le nem jart szelven) eival együtt lecetetett. 

Budapest, 1 QQ.5. januärius 15-en. 

Az igazgatosag. 
(UtAnnyomhs nem dij ~ztatik.) 



LUSER L.-fele'fOURISTA-TAPASZ. 

Dt . ~r;yaroraaagi fora h:t 6..r 

Török Jozsef gyogvsz. Budapest 
K.lr4.ly u 12 1.t.Ddruav·u t 28. 
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" m6r 5' 4v 6ta dlcs,retrem,lt61ag lsmert, s a 71012. sz. ßm. lelrat 
követelminyelnek teljesen megfelel6 

UJ-VUli<-> VA~ä 

arctl. szt1• t o' k eno"cs szeplö, hlmlöhely! s.a~ör, _mdjfoltok, fakadekok, fo rrosagr porsenesek, 
orrvörössegek es mlnden egyeb 

arcviragzbok e ilen, valamlnt oz uj-vukovä~I 

b!... ' 'f" mely az arckenocscsel a hasznalatl urszep1 0 szapp1n utas itäs szerint alkaln:'azv.a , .m eg 
" korosabb egyenekn•ic ,. v1rulo es 

fiatal klnezest kölcsönöz. 
ErJ MIT U1ely~ r„ kor. 60 fUI., mebb J kor. , u appa.n 1 ko~. UtAnrhoU6l 
6vak~J Cnk Kralcsovlcs ältal Vulcovnron k~i:zitett ken6ca -r~odl. -

Mindea t~;e1yen Kra !caovlcs. a keazit.6 arckepe l&thaw. 

F4raktär; Budapest, Klrä~·u. 12., es Andrassy-ut 26 Török Jozsef gyogyszertara, 
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A SZEPSEG TITKA. 
V'gyazzon j611 mert itt • tel 1 

· Eredetl l•T•l•k b.ltelH mt.aolata: 

Egy lembergi taoaroe irja: At Egy plirlsi gy6gy,zer6sz leAnya 
ujsagban birdetett csodadolgoknak: irja: A minden oldaJr61 aji.nlott 
nem bitlem soha es a Oiana-cremet Diaoa-1zcpitoszerekkel tettotr. egy 
s Dlana-szappaot is csak azert probät s mondbatom, hop: többct 
rendeltem meg, mert több oldalrol er az összes fraocin sz:6p1toszerek-
azt atlitotta.k, hogy ezek a legjobb nel. Legyen szivcs intezkednl, hogy 
börapolo- e~ szepitöszerek Most egy p:irisi gyogyuertärban allan· 
mar tapaszmlatbol mondhatom, doan megkaph.lssul>, mert igy sokba 
bogy ezek a.z fillitasok igazak es jön a szallitas. Mo!.t kerek ket szaraz 
igyekszem en is toväbb terjeszeni Diana-arccremet, kel Oiana-sza1>pant 
bolgyismerose1m között. Egyetöre es harom Dinna-pudort. 
csak 2 tegely Diaoa-cremet es 1 drb. 
Diana-szap. kerek postafordultäval. 

Uri hölgyeli nel reodes szokäs, 
hogy mielotl szinhazba, balba vagy 
egy setara meonek, eloveszik a 
cDiana-szappaol• - mely tiszta 
epe es parfüm - es azzal meg
mossak az arcukat, kezuket. Azutan 
a siaraz es nappal is ha.szna.lhato 
cOiaoa-cremmeb gyöogeo bekenik 
magukut, melyre jön a cDiaoa
bolgypor>. Miodeo doi.>ozhoz mir 
a szarvasbör is hozz:i van csoma
golva. lly borapoläs mellett oem 
csoda, bogy a fovärosi ea a videki 
nagyvärosi bölgyek feltünest kelte-

Egy 17 6ves bakfis levelo · Nö
veremtol loptam egy kis Dlar:a· 
parHlm6l, de az olyao valami kü
lOoos jo voll, hogy az eg6u kis 
värosuokban csak az eo illatom1 ol 
beszelnek. LPgycn szives mcgirui, 
hogy a Diana·szappan es Diana
crem is ilycn fl nom dolog-e? 

Egy kassa.i '1rhölgy irja: Sommit 
se tartottsm az összes S7.6pitösze
rekröl addig, mig meg oem probal
tam a D1110a-cremet 6s 01ana-szap
pant. Tessek utanvetellel 3-3 ada
got küldeni. 

nek szeps6gukkel, fioom, tiszta s Egy kolozsvari 45 6ves urlnö 
szeplötlen orcbörukkel es gyöoged, irja. 16 eves korom 6ta hasznä.lok 
puha, barsonyszorü kezeikkel. - arclcenocsoket es szappanokal, de 
Ezek a Diana-szcpitoszerek arr61 batiisat soha oem veltom eszre oly 
nevezetesek a hölgyek elott, hogy rövid ido alatt (cgy bCt) mint a 
azokoal: hauna,atat nem lebet fel- Diana-arccr6mnek es Oiana·szap· 
ismerni az arcon s epen czert va- paonak. Oly üdo, friss, tiszta arcot 
saroljnk ma mar az egesz v1lagon kaptam, hogy miodeoki mcgblUJ\ul 
ismeretes Djano.-szepilÖSZ(\tekeL azota. 

Ezy tegcly DIANA ORltM (ejjel butn&lhat6 zsiros crem) 7& ktajcu, 
DIANA-SZAPPAN 76 kr, DIANA-PARFUM (orlginalls oagy üveg) 6 K. 
DIANA-PUDER 3 szioben {szarvas bnrrel) 76 lu„ egy tegoly DIANA-

PIROSIT6 6 korooa Egy üveg DIANA-HAJSZESZ 4 korooa. 

Kö:iponti för:ikta.r, boonan a sdl.Utas oapoota btolrtart.U mellett tö~olk 
otanvtt.Uel : t 

Erenyi Bela Diana-gy6gyszertara 
Bud.apeat. Kat'ol:y-kÖPut & . az. ll 

1 , , „' 
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francia lol~efton~ fiajlestöszer ~~~f~1~:~1Q~~ 
melylyel minden hajat tetszes szerint 10 uerc alatt alland6an 
megfesthetni feketere, barnära ''agy szökere. Tulajdonsagai : a 
szin älland6 s a termeszetes szintol mcg ncm kulönböztethetö, 
alkalmazäsa egyszerü /'\ r a 4 kor. A hasrnalathoz szükseges 
cseszcl<, kerek stb. 1.20 k or ona . ti1 Foraktär Budapesten : 

Törölt J6zsef gyogvszertara 10ro1v-u. 12. ~s !lndrdssv-ut 26. I ,, 

szäjpadlas es gyöker eltävolitasa nelkül :~ koronatol feljebb. Az altalirnk 
ke,zitett es a parisi fogorvosi akademia kiälhtasan aranycremmtil es a d1sz· 
kereszttel kitüntetett fogak nagyon köonyen megszokhatok es beszednel 
<>emm1fele nehezseget nem okoznak. V1deki tnef:!rendelesek 12 ora a lall 

elkeszitlelnek csakis a fogorvosi intc lben 

Budapest, Erzsebet-körut 50. sz. 
& Royal-szallo\'al szembl}o. 

Fogorvos LÖFFLER EMIL. Rendeles 9-12·ig, 3-7-ii:t. - fot?technika1 
fonok GROSSMANN SIMON. Fogad egesz naCl. Päjdalom nelktlli fo~· 
mdtetek 2 korona. Tartostömesek 3 kor. Rossz es fajös fogak aranykoro
oaval lesznek ell:itva, tovabbä uj. amerika1 elt:ivolithatatlan eranyhidak 111 th·i. 
jötälläs melletl kesz1ttetnek. - Mersekelt arak, reszletfizetes mellett is. 

f :~:tg:fie~~~:~~st;bbe: Rethy-f ele pemetef ü·cukorkanal ! 
Vasarlasokn 11 azonban vigyazzunk es hatärozoltan Rethy·fMet 

kerjtlnk, m1vel sok haszontalan u1:inzata van. 



Ha öszül a haia sTELLH-ViZET „„„„„„„„„„„. 
mely nem fest, hanem a haj eredetl szln~t adja vissza. 

r -
Kaphat6 egyedüJ ZOLT IN BELi gy6gyszertiriban. 
0 csäsdr ~s klralyl fens~ge Jözsef föherczeg udvarl szallitöja. 
Budapest, V. ker,1 Szabadsag-ter, S~tater-utcza sarok. 

-- Egy üveg ara 2 korona. -.. 

yüjtöknek figyelmebe ! 

A. B a 1 a s s a.fele val6d1, vilaghirü. a.xigol 

UG-ORKATEJ 
a legkitunöbb 5ze~ilöszer; felulmulja az ö~szes tetezö sz~pitö
szereket. Azonnal elt:ivolit szeplöt, m:ijfoltot es minden tisztata· 
lansagot az arcrol es ar:iak friss udescget, fiatalsagot kölc~onoz. 
Ara 2 kor. Ugo:kaszappan 1 kor. Poudre 2 kor. es 1 kor. 20 fill. 
Ugorkacreme 2 kf'!'. - Kaphato minden gyogyszerta1ban es 

drogueridban. - Föszetkuldesi hely: 

Balassa-gyogyszertara, Budapest-Erzsebetfalva. 
TÖRLEY lroda : BUDAPEST, VIII., Eszterhäzy-utca 22. sz. 
PEZSOÖOY AR Pincek: BUDAFOK (Promontor). - ... 

Eladunk es vesziink 
alkalmi ärvereseken es beraktärozott urasägi butorokat, 
ugymint teljes lakberendezesekct, angol bor-butorokat, 
mahagoni- es tezbutorokat, perzsa- es smyrna-szönye
~eket, függönyöket, olajfestmenyeket, antiqne tärgyakat, 

gäz- es villamos-csillärokat. 

Grosz 58
11 ndor e115 Tsa Budapest, 6Vdr~n. 2. 1. em. 

(Ktr1Uv-utco sarMn. 

FON CIERE PESTI BlZTOSITO Il'ITBZBT. Öams blzto11It61loll: 
81 mflll6 kor. Központi iroda: BUDAPESTEN, Sas·utca 16. 

Bi..ztosil : \esti bal~set ollen, az ember eletere, ttlz-, jeg- es szallilmanykarok ellBn. 

1 

3 NA P 
alatt minden kez barsonysimava 

es hofehcrre lesz 

dr. Kovacs kezpaszta 
:iltal, - arn 1 K 20 fill. 

MindenUll kaphalo V. gy6iylu r. VI. Gynr-utca 17. 
Kivanatra .toilelte lilkok• ingyen ös blirm mlve. 

.üloous• mwntezet, Hudapest. 

1 
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Negyedik ev. 6. szam. 190 6 Budapes t, febr uar 4. 
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JO END 
Felelös szerkesztö: L6rant Dezsö. 

Lanyi BertaJan. 

TART A LO M : Pax haldoklik. - Beke? - Krist6ffy es Gorkij. 
- Lanyi Bertalan. - Orvosok sztrajkja. - A terezvarosi beszamol6 
b61 - Level egy kibujdosodott hazaffyhoz. - Eur6pa ap6sa - Abadi 
l mre : Saj6 partjan. - P B.: Berlini level - Kronika pesh dolgokr61. 
- György Oszkar: A billentyü ragyog.. - Gork1j - W1tterol. -
A szivarvanyszinü szociol6gia. - Üj halhatatlanok. - Szentek az asszo 
nyokr61. - Ady Endre: Egy pci.risi hainalon. - Szini Gyula : Az aldozat. 
- Az ember es munkaja. - Romulus : Vincent van Gogh. - Közgazdasag. 

K.iad6hivatal ; 
Akacfa-utca 63. Ara 20 filler. 

Egy h6napra 
Egy korona. 



t=ebruar elsejeveJ uj elöfizetest nyitottunk: 
Negyedevre ___ 3 korona 
Feloevre __ _ __ 6 koro na 

A nJövendöl( kiadohivatala. 
Rudapem, VII • AkAcfa-utca 63. 

Tclefon-.-1..,'\m · 87-34. 

~ IALLATORVOSI RENDELESEK atlat~:n:i 
NaP-ont3 d. u. 3 - 5-ig. 

0 .. HLER ßENO" allatorvosi rcndelö mtezetcbcn Erzs~bet-
1 körut 2., 1. em. (Telcfon-szflm 80-10.) 

·······································•·······•················· ····················••• 

1 Mulattat 1 · ,,;r._, e1öadisava1. 

5zoraltozf ot zenCJCVl'l. 

GVÖil\}Örlfödtet 1 ~~;~cdcivcl 
Kao hnto m1tr 10 frttJI felj. FO „o, 40, 50, 60 frtert. Grarnofon 25, ,0, 401 
60, 80 frt c" felj. Lemezek 2 kulombözc5 drbot tw:taJmaznnk frt 1.50cs ~.-

- STERNBERG -
es. es k1r. udvar1 liangszer-gyar 

BUDAPEST, VII., Kerepesi-ut 38 . 
.......•.•.•.••................•.................•..................................... 

1 3 N A p lila.lt minden kez barsonysimava 
es hofeherre lesz 

dr. Kovacs kezpaszta 
all:i 1, - ara 1 K 2U fill. 

Mindentitl kaphatö \', g y o ~ \' t ä r, VI. Gy ä r - u l ca 17. 
Kivanatra . toilelte tilkok· ingyen es bcnn~nl~e. 1 



Negyedik evfolyam. Budapest, februar 4. Hatodik szäm. 

Jövendö 
irodalmi es politikai ujsag 

Pax haldoklik. 

Amikor a beke lassan bontakozik ki a politikai 

ellentetek es alkudoz6 targyalasok ködeböl, Budan, 

a hercegprimasi pa1otaban halalla1 küzködik az a 

feher attetszö arcu aggastyan, akinek hivatasa es Ieg

igazabb törekvese volt a beke utjanak egyengetese. 

Val6sagos tragedia, hogy amikor az egyetertes, a 

nyuga1om beköltözni keszül a lelkekbe, Vaszary her

cegprimas mar öntudatlantil vergödik az agyaban. 

Pax diadalmas bevonulasat az orszagba ö mar alig 

eri meg. !...elkenek utols6 megkönnyebbülese az lesz, 

ha egy j6 ember a vegsö vilagos pillanatban oda 
hajol hozza : 

Beke lesz az orszagban ! 
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Beke? 

Hogy is volt kezdetben, az 1904-ik ev telen ? 

Gr6f Apponyi Albert, az ö kellemes, lagyan behizelgö, 

s ha kell, titanilag dörgö es haborg6 hangjan, amely a 

„Journal de Debats" hasonlata szerint olyan, „ mint egy 

rokokk6-spinet es ha kell, a sz6noki vezuvsäg minden skä

lajaval rendelkezö," grof Apponyi Albert a nagy ällamferfiu 

a Ja lgnatius Loyola et Machiavelli, ezt dörögte a függet

lensegi pärt erkelyeröl az alant hullamz6 tömegnek : 

- A legradikalisabb harcra vagyunk keszek es ezt a 

harcot mi a vegkimerülesig fogjuk folytatni. Nincs az a ha

talom, nincs az az erö, nincs az a veszely, ami bennUnket 

a nemzeti követelesekert folytatott harcunkban meg tudna 

tantoritani) nincs az az aldozat, mely nekünk nagy volna 

celjaink elereseert. 

Es ebben a girondista-izü politikai fogadalomban a 

palmersttmi fensegesseg mellett volt valami az orosz nep- • 

tribunok sz6nok tonusab61. 

Az emberek pedig egymäs karjaiba döltek es szent 

örület fogott el mindenkit. Söt sokan könnyeztek is es e 

könnyeket boldogult Bartha Mikl6s mester a hazafiassag 

gyöngyeinek nevezte. 

Az összes ellenzeki pärtok, melyek a parlament nor-
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rnalis tanäcskozasi rendjeben a leggyönyörübb antipäthiäval 

viseltettek egymäs irant, a nemzeti vivmänyokert folytatand6 

kUzdelemre egygye olvadtak es megalkottak a magyar poli

tikai szenthäromsagot : a koalici6t. Eötvös Karoly Rakovszky 

Istvän melle került, Andrassy Gyula gr6f Vazsonyi Vilmossal 

jutott egy taborba. 

De hat mik is voltak ezek a nemzeti vivmanyok, amelyek 

elereseert a politikai Coriolanok mindent megbocsalottak 

egymasnak? Az önäll6 rnagyar hadsercg, a magyar vezeny

lcti nyelv, a personal uni6 es az önal16 vamterUletert val6 

küzdelem volt az, mely paralizalta a magyar polilikai partokat. 

* * * 

Az egycsült pärt()knak ezt az idylli összhangjät, a poli

tikai Patok es Virginiäk bekes együttletet megzavarta a dara

bant kormany egy törvenytervezete. 

A korona egy napon kenytelen volt eszrevenni, hogy 

a tr6n es kiralyi hatalom termeszetes tamaszai a magnasok, 

szövetkeztek az ö felsegjogai ellen. I<eresett tehat szövetse

gest a nep milli6iban. Egy Habsburg, mint a nepjogok elö

harcosa 1 

Napirendre kerillt az altalanos valaszt6jog kerdese. Es 
ezzel elkezdödött a küzdelem a nepjogok es a kivaltsägok 

között. 
* * 

A kivältsagok es a kivältsagosak gyöztek. Az uj sza

badsagharc dicsö harcosai leverettek, ragyog6 fegyverzetüket 
l* 
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leraktak, futkosnak a Burg ajtaja ele a honnan szeptember 

20-än kirugtäk öket s kernek bebocsättatäst, mond van : 

- Nem kell personal unio, nem Ahitozunk önall6 ma

gyar hadsereg utän, pokolba oz önäll6 vamterUlettel -

csak a hatalom kell, a husos fazek, csak a kivättsägok ma-

radjanak meg. 
Es ezt a gyala:zatos teszerelest veghez vittek azert, 

hogy a nepjogok ne ervenyestilhessenek. 

Hätha ennek az orszagnak nepe ezt az aruläst is 

nyugodtan el fogja ttirni, akkor megerdemli, hogy a mäg

näsok uralkodjanak fölötte. 

KRISTÖ FFY ES GO RKIJ . * Az orosz forradalom es 

az ältalanos valaszt61ogert folycatott m a g y a r ktizdel~m : 
ki hitte volna, hogy ezek ei,y sorba kerülnek? Hogy Europa 
kulturgöcäban anyäkkä avatjäk, egy azon pillanatban es fej
lett suhancok csecsemökent mutassanak räjuk, a honnan az 
üdit6 tejet szivjäk magukba ? Hogy elbizakodott zsiros hasu 
burzsoäk es feudälisok mene-tekel-ufarsinja legyen ez a kct 
nep, melyeket eddigele csak az különböztetett meg egymastol, 
hogy az egyik kevesbbe, a mäsil< jobban maradt le a nyugat 

f ejlödes meliöl ? 
Hät azt ki hitte volna, hogy Gorkij nevet es Krist6ffyet 

egy lelekzetre mond.ak ki embcrek? Olyan emberck? Olyan 
emberek, kiket a tävolsag hütökeszüleke epugy megszabadit 
a rnjongas, mint a gyülölkö<les hevetöl. Olyan emberek, kik 
«nagy» embereket kicsiknek latnak tenyeikben es nagy te
nyekec f cdeznek fel k1s emberek mozgasaban. A kik tehät 

• Dr. ß3log N. lmre a kivi\16 szociologus irja a cMunka Szemlejc•
beo, berlini tanu1mäoyutjin szerzett mpressiok. utao. 

-

' 
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rendelkeznek az objektivitäs mfatek6vel es hideg biztonsag
gal mondanak ki olyan eredmenyeket a melyeket a közelr<Sl 
szemlelök örillt ostobasägnak es hahotära val6 hülyesegnek 

tartanak •.• 
Az orosz forradalom egy esztend<Ss evfordu16jän a ne-

met szocialdemokratäk orszägszerte nagv nepgytileseket tar
tottak. Ünnepeltek. De minthogy a szocializmusnak ninc..c:.;en 
tenye, mely nem munkaban fogamzik es munkaban olvadna 
tel, czek a gyülesek a valasz16i jog megszoritasät celz6 
aramlatok ellen is tiltakozast jelentettek egyuttal. Az orosz 
forradalom evfordul6ja nagy ünnepi sz6zatäval hatolt be a 
lelkekbe. Az ö nevet emlegette azon a napon minden ünnep· 
lOJe a diadalmasan halad6 forradalomnak. Sz6nokok es hall
gat6k eg} arant. Egyesek es tömegek. Es ugyan ezek emle
gettek a Krist6fty ne\et is. Nem tehetek r6la, meg kell 
mondal'om, hogy ugyanolyan csodälattal. Mintha csak a 
magyarorszagi küzdelemnek Gaponjat lätnäk benne, aki elöl 
vi~zi a nepjogok zaszl6jät. 6 gyärtotta a bombät, mely 
felrobbant es megrazta egesz eur6pät s az 5 nyomän fakadt 
a valaszt6i jog hatalmas hullämu küzdelme es annak a vede
kezesnek a batorsäga, melylyel e jogot a nemetek most 
körülsäncoljäk. Nem tudjäk elhallgatni a nevet, mikor erröl a 
a földrengeto kerd~sr61 donnerwetteres indu'attal megsz6-
lalnak • 

\ 

! 
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Lany i Bertalan. 

Aki az 1905. es 1906. evek törtenetet meg fogja irni, 
annak el kell majd ismernie, hogy e kct ev politikai harcai
ban L ä n y i Berta 1 an ez id6sze1 inti i~Azsagügy min·sz
ternek igen jelentos szerepe volt. A poliiikai szenvcdclyck 
mai izz6 äJJapotäban meddonek tartjuk ama kerdes felreteset, 
vajjon az a polilika, melynek Länvi reszese, helyes e, vagy 
helyte'en, mert csak nyugndtabb id6k beälltäval a kesbbbi evek 
kr6nikäsa dömheti el majd e kerdest igazsägosan; az azon
ban bizonyos, hogy az äldatlan politikai viszonyok teremtet
tek a mai helyzetet, mel~ nek ö az egyik Jegkiemelkedöbb 
ahkja, kinek nagy tehe1seget, bamuhtos energiäjat, kival6 
jogi tudäsät mindenkinek - barätnak es ellensegnek egy
arant - el kell ismerme. 

A lcep, mel} lyel mai szämunk cimlapjat ekesitettük, 
egeszen hiven tukrözi vissza e nagyszabäsu ällamf erfiü MC· 

vonäsait, megprubaliuk mär most az ö jellemrajzät is meg
festeni, minden elf ogultsagt61 menten, hogy ez is teljesen hu 
leg} en az ercdet1hez. 

Az eredrnem ekben gazdag eletpälyähoz kepest, IT'Clyet 
megfutott. Länyi Bertalan meg arän) lag fiatal ember. 1851. 
märcius 21-en született Hibben (Lipt6megyeben) Kezdetben 
tigyvedi g ·akorlato: fol} tatott. 1884. evben a biröi ralyara 
lepett. 1891-bcn Szilagyi Dezsö meghivasa következteben az 
igazsagil!:!yi minisztenumban mint törvenyelöl<es 1to Tl) ert 
alkalmazäst es tull jdonkepen itt kezdödik Lam i Bertnlan 
fenyes kodifikatori pälyaja. ~lint az iga1sagüg\·miniszteriumba 
beosztott kir. i elötablai b1r6, resztvett S z i l ä g y i D e z s l5, 
a nagy reformminiszter cc;aknem minden tör11enyelöl.cszito 
munkäjaban s ezenk1vül Szilagyi megb1zta öt mas nagyfon
tossägu közjogi termeszetü feladatokkal is A sommas clJäräs
r61 sz616 törveny eletbelepteteset es vegrehaitäsät 6 t 11esi
tette es elsö sorban nz ö körültekmtö es celtudatos muköde
senek tulajdoni1and6, hogy az a nevezetes perjogi reform 
mindcn räzk6<.ltatas nelkül ment at az eletbe. Hogy Szi
lägyi Dezso menny1re becsülte Länyi tehelseget, jogi tuda
sfit es különosen közjog1 ismereteit, bizonyitja az a körül
meny, hogy öt bizta meg a consuli biräskodasr61 sz616 tör-
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veny vegrehajtas{mak es a l<onstantinäpolyi konzuli fl5tö1·
venyszek szcrvczlsenek munl<vlata1val. 

Mindnyäjan cmlekezünk az11kra a tnmad6.sokra, melyck 
Szita~yit miniszter„ege elsö ide,cben n most fclszinenlevok
höz hasonl6 közj0gi vitäkban, igy a consuli biraskodas kcr
deseben is ertek. ~lidön a consuli birnskodasr61 sz616 javas
latot a kepvisel6hnzban tärgyaltäk, gr6f A p onyi Albert sze
mere vetette Szilägyi Dezsönck a ncn1zeti jogok clalkuvasat 
es az egesz cllenzek azzal \•ädoltn Szilag, it, hogy uj közös 
ligyet csinal. Sziliig\ i azonban rendül tlcnül kitartott alllss
pont ja mellett, j61 tudva azt, ho~y cljnrasat a kövctl<czmc
nyek igazolni fogjäk. Ily elözmenyck wän igen kenyes köz
jogi feladatta v{\11 llZ itt sz6ban forg6 torvenyek vegrehAjtnsa, 
mert a nemzeti er ekenyseget sertö szamos kerdes, mint pl. 
a nvelv kerd"se es a cimerkerdes a törveny vegrehajtäsänak 
körebe utaltatott. Hosszabb, reszletcs targyalasokat kellett c 
reszben az osz:rak igazsagi.igyminiszteriummal es a a közös 
miniszteriummal fol) tatni. Szilngyi ann} ira megbizott Linyi 
tudasaban es hatltrozMtsagä.ban, hogy a szokott irasbeli ut 
mellözesevcl a közvetlen sz6beli megbeszeleseket tartvän 
celravezetobbnek, e reszben a maga allasponijanflk kepvic;e
letet majdnem telj~atalo'llmal Lt\nyira biztn. A mikor Lanyi 
ebben a tärg} ban clso izben Becsbe keszült, Szilä.gyinal je
lemkezett a vegböl, hogy töle uta~itässal l~ttassek el. Szilagvi 
fig) elmesen vcgighallgatta Lanyi etöterjeszteset es igy bocsa
totta utnak Länyit : 

- Onnck nem kell utasitas. Gratulälni fogok önnck, 
ha aztJ a mit most elöadott1 meg fogj::t val6sitani. 

Es a ket-harom evig tanott tärgyalasok befejezte uhn 
Länyi azt jeletnhette Szilagyinak, hogy meg többet sikcrUlt 
elernie, mint a mit elsö elöterjesztese kihitasba helyezett. 

Hogy mcnnyire elismerte es meltanyolta annak leghi
vatottabb megitelöje, maga Szilagyi Deisö Lanyi nagy tehct
seget es jogi ismereteit, annak legeklatänsabb bizonysaga, hogy 
a mikor szü~~eget Ultra S\ sokfele agaz6 kodiricatorius munkäl
kodäst közös SZtf\ ezetbe foglalni es evegböl az igazsagtigy 
miniszteriumban külön törvenyelokeszitö osztalyt stervczni, 
Länyit s.zemelte ki ennek' az osz1alynak ve1et6jeve. A 
Wekerle-l'l"iniszterium idöközben törtent visszalepese folytän 
ezt a tervet csak Sz1lagyi ut6tlja, Erdely Sändor val6sithatta 
meg. Ekkor Szilag' i Dezsö, aki mar a kepviselöhaz elnöke 
volt, az aläbbi, hü reprodukci6Jian közölt levelet intezte 
Lanyihoz, - viszonzasul azert, hogy öt Länyi miniszteri 
taräcsossä es a codifikationälls osztilly fönökeve törtent ki
neveztetese alkalmäb61 felkereste : 
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A törvenyelokeszitö osztäly vezeteset atveve, Län~ i 
·Bertalan nemc~ak az igazsägügyi kodif1kaci6 összes ägait 
kulth·alta, hanem resztvett a többi korman~ zati agak jogalkot6 
munkajäban es igy a nagyobb fontossagu köziogi kerdesek 
megoldäsäban is közremuködött. Elenkivül 1897 6ta vezet6 
tagja volt a magyar polgäri törvenykönyv elökeszitese vegett 
szervezett älland6 bizotlsägnak. Meg volt tovabbä bizva a 
bänyatörveny ter , ezetenek elkeszitesevel, melyne'< szövege es 
indokuläsa 1903-ban jelent mt g Az igazsagligyi igazgatfls 
es a törvenyelökeszites teren tett eme kiväl6 szo 'gAlatai elis
mereseül ö Felsege 1904-ben ama ritka kilüntctesben resze
sitette, hogy neki a Szt. Istvan-rend ldc:. keres7tjet adoma
nyozta. Az a körülmeny, hogy e kitüntetest P16sz Sändor 
igazsagügyminiszter, ki ma~a is mint t6rvenyalkot6 a leg
els6k egyike, hozta javaslatba, - toväbblt a rendjelet adoma
nyoz6 k rät\ i kezirat kivetelesebb jellegü tartalma csak tokozta 
e kitüntetes eneket. 

A mult e\.·i välasztäsoknal Länyi Lipt6-Szent-Mik16son 
mint a szabadel ... üpärt jelöltje Jepett f öl es a r.cmzetisegi pärt 
leghevesebb agitaci61a e1lenere gyözelemre emel c a mag\ ar
säg es a szabadeivüseg zäszlajät. E valasztas utän a Tisza
miniszterium lem0ndasa fol~ tän az igazsägügyi tarca meg
üresedven, 1905. junius 19-en Länyi Bertalan vette at az 
igazsagügyek ve..teteset. Ezzel uj korszak nyi lik meg e ferfiu 
eleteb 'n, ki nagj tudast, alapos jogi kepzettseget, bamutatos 
energiat es a gyakorlati jogi elet n11nden ceren szerzett gazdag 
tapasztalatokat vitt e diszes ällas betöltesehez. 

Sajnos, olyan viszonyok közöit vette at Lanyi a mi
niszr erseget, hogy az elsö pillana1t6l kczdve a mai napig 
folytonos es läzas küzdelemben teltek el napjai. E küzde
lemben azonban alkalma n.) ilt, hogy fenyes tehetsegeinek es 
nagy jogi tudäsänak te!jes apparatusät fellarja. 

Itt kell megemlekeznünk az ugvnevezett Länyi-fele köz
jogr61. Az aktualis kormanyzati helyzetnek alkotmän~·jogi 
minösiteset targyaz6 felfogäsä.t Lanyi elsöizben m. e. julius 
haväban megtartott kepv1selöjelölti programmbeszedeben. maj".! 
az Andra"sy-fele elmelettel szemben kö1readott hirlapi közle
menyel<ben fej1ette ki. Jogi ervemek egesz arzenäl1at bemu
tatva, többek k<'zt bebizonyi1otta, hogy D i c e y, a legnagyobb 
tekintelyti angol közjogasz, szinten azonos elveket h1rdet. 
Tüzetesen foglalkozott e kerdessel ama nagy feltün est keltert 
beszedjeben, melyet mult ev szeptember 15 en a förendihaz
ban tartott. Länyi ez alkalommal elsörangu sz6noknak bizo
nyult, ki jogi ervek sulyaval harcol. Mindazt, amit Länyi e 
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nagyfontossägu beszedeben es a gr6f Andrassy Gyula h'.r
lap1 cikkeinek nyomän közkeletüve vält felfogässal szemben 
kifejtett, nem kisebb közjogi tekintely erösitett meg, mint 
Co n c h a Gyözö egyetemi tanär, ki a Budapest i 
s z e m l e mult evi decemberi füzeteben «Jogintezmeny-e a 
parlamenti kormany ?.,. cimü becses tanulmänyäban ugyan
azokat az elveket vallja, mel) eknek Lanyi kif ejezest adott. 

Länyi Ul!asfoglaläsa lehet politikailag teves, az azonban 
meröben ki 'an zarva, hogy a szenvedelyek Jecsillapult~h al 
tärgyilagos megiteles mellett kijelenteseit jogosan barki is ca 
törvenyek elcsavarasänak es meghamisitäsanakc minösithesse. 

Länyi szämos nagyszabäsu müvel gazdagitotta jugi 
irodalmunkat, de a legkiemelkedobb jogäszi es törvenyalkot6i 
rtlüködese ketsegkivül a magyar polgari törvenykönyv terve
zetevcl füg~ össze. 

E nagyfontossägu törvenyjavaslatot mar erdeme szerint 
meltattuk a mult evi augusztus 13-iki füzetünkben «I g a z
s a g ü g y i r e form o K'> cim alatt közölt dl<künkben. Midön 
e cikk n1eruelem, Länyi alig hogy ket k6napos miniszter volt. 
Azöta läzas teveken)· seget fejtett ki, hogy nagyszabäsu 
müvet bcfejezze s rüvid minisztersege alatt mär nyom1atäs
ban megjelent a kritikai anyagot tartrumaz6 cFoelt.admäny • 
härom köte1e, s elkeszult a befejezö resz is, mely az örök
Iesi jogra vonatkoz6 anyßgot tartelmazza. E befcjtzö resz. 
va11 most sajt6 alatt es mihelyt ez megjelenik, azonnal hozza 
lehet kezdeni a vegleges tervezet megszövegezesehez. Ha 
pedig ez is elkeszül, akkor Länyi &z egesz jogäsz-vilag osz
tatlan elismeresere szamithat, mert föresze volt a legnagyobb 
törvenyhoz6i feladat megoldäsäban, mely e szäzad jogä
szaira var. 

Habär Lanyi mint magänjogäsz szerezte baberait, rö\ id 
minisztersege alatt megmutatta, hogy ö a jog minden teren 
otthonos e'i törvenvalkol6 nagy tehetsege a jog minden teren 
ldtünik. UgyaPis a büntetötörvenykönyv m6dositäsänak sürgös 
megoldäst igenylö ügye mär hosszu evek 6ta vajudik, ane1kül, 
hogy a helyes 1ranj ba terelödött volna. Län,; i Bertalan oly 
lökest adott e halasztast nem türö ügynek, hogy remelhet
jük, hogy az a legrövidebb idö alatt es a leghel, esebben fog 
megoldatni. Az e h6ban az igazsägügymirnszter elnöklese 
alatt tartott szaktanäcskozäs alkalmäval, melyen a g\'akorlat 
teren müköci6 legkival6bb bümetöJogäszok vettek reszt, Länyi 
nagyon helyesen hatärozta el, hogy a büntetö törvenykönyv 
legegetöbb bajain egy rövid novelläval segir, azonkivül pedig 
6 Felsege engedelyet fogja kieszközölni egy älland6 bünteto-
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jogi kodifikäl6 bizottsag szervezesere, amely kormänyzati 
vältozäsok16l független bizottsagnak feladata volna, hogy az 
evtizede1<en ät fölgyülemlett joggyakorlali anyagot kritikai 
szempontb61 tanulmariyozza es feldolgozza. 

De nemcsak ez az egyedüli sikere Länyi rövid minisz
tersegenek. Azt minden jogasz egyaränt elisrneri, hogy kine
vezesei igazsägosak es helyesek. Azonkivlil szakitott azzal a 
mar csaknern gyakorlattä vält rendszerr el, hogy a legmaga
sabb älläsok hosszu idön at - az igazsägszolgättatäs nagy 
kärära - betöltetlenül maradnak. Länyi gyorsan hatäroz a 
kinevezesek tärgyäb n es mindig azon van, hogv olyanokat 
nevezzen ki az egyes alläsokra, akik kepzettsegük, szorgal
muk, higg 'ldtsägul< es targvilagos gondolkozäsuknäl fogva 
arra erdemesek. Rövid minisztersege alatt az e teren törtenc 
sok mullsztäst p6to!ta es az egesz ügyeszi es bir6i karoan 
egyhangu dicserettel emlekeznek meg kinevezeseiröl. Azt a 
tervet pedig, hogy az ügyvedi kar jeleseinek kinevezese ältal 
az ügyeszi es bir6i kart felfrissitse, az egesz jogäsz-viläg 
tetszessel fogadta ? • 

A bir6i függetlensegröl täplält magas velemenyerOl a 
Szab6 Mikl6s nyugd1jaztatäsa alkalmäval a kir. Kuria diszes
tagjai elött az ünnepelthez intezett beszedben adott kifejezest. 

~ A biroi függc•Icnseg - ugymond - csak akkor felel meg nagy 
rendeltetesenek, ha az allami jo~rend egyik eszköze es biztosilekakent nem· 
csak a hatalommal stembea, hanem a tarsadalom korebol feltöro aramla
tokllal es bangulatokkal szemben is ervenyesul.c 

Es att61 a f erf1ut6l, aki igy nyilatkozik, kellene feite
n Unk a bir6i függetlenseget? Nem-e inkäbb ama ellenzeki 
lapok vezercikkir6inak, akik meg az ilyen räfogäst61 sem 
rettenek vissza, es akik sokszor minden jogi tudäst nel
kulözö vezercikkekben akarnak hangulatot kelteni es pr6bä1jak 
a független bir6sägot befolyäsolni, kellene ez aranymondäst 
megsz1vlelniök? 

Az igazsägyminiszter tigybuzg6sagär61 es nemes szive
röl tesz tanusägot az a meghat6 jelenet, mely mult h6nap
ban a fövar~s elokelo jogäszai ältal rendezett tarsas vacsurän 
lejätsz6dott. Ejfeli 6räban levelet adnak at a miniszternek, me-
1) et alig hogy elolvasott, a mellekterembe siet, h ol zokogva 
nyujtja ät egy no kervenyet, melyben a häzassägi kihirdetes 
a161 val6 f elmenteset keri, mert völegenye a halallal viv6dik 
a katonai k6rhazban. Az igazsagügyminiszter a kesö ejjeli 
6raban a legnagyobb lelkiismeretesseggel lät az aktäk tanul
manyozasähoz es mindent rendben talalva, megbi.1.za a vacso
ran szinten resztvevo T 6 r y Gusztav miniszteri tanacsost, 
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hogy ällitsa ki a felmentest megad6 okiratot. Az egesz tär
sasäg lelkes eljenzesbe tört ki, mikor az igazsägügyminisz
ter a kesz okiratot aläirta. 

Ez ev elejen egy napilap ältal f elvetett ama kerdesre, 
hogv a megkerdezett melyik vägyanak betejesüleset 6haj 1ja 
az uj evben: az igazsägügyminiszter azt välaszolta, ho~y 
leghöbb vägya, ha mielöbb visszaterhetne jogi tanulmanyai
hoz. Mi is azzal a h.3 6hajtässal fejezzUk be soraink1t -
es azt hisszük, hogy velünk eg\'ütt az egesz jogäsz-vilägnak 
ez az 6hajtasa - hogy az esetben, ha Länyi Bertalan meg
valik az 1gazsägügyiminiszteri ällästol : nagy jogi qualitäsai, 
habär mäs teren, toväbbra is a magyar igazsägügy szolgäla
taban ervenyestiljenek. 

ORVOSOK SZTRAJKJA. Az als6-ausztriai videki or
vosok elha1äroztak, hogy februar elsejetöl passziv reziszten
ciaba lepnek. A passziv rezisztenciänak nälunk politikai mel-
lek zcngeje van, azert sietünk megjeg) ezni, hogy az oszträk 
orvosok elhatärozasa ment minden politikat61. Mäs oka van, 
meg egyszerübb: nincs kedvük eben halni es nem hajland6k 
kiuzsoräztatni magukat a hat6sägok ältal. Panaszuk az, hogy 
a hat6sägok meghivjäk öket, vizsgäljak meg a toloncokat, 
feg) enceket egeszsegesek-e es ezert a szogalatert olyan ne
vetseges összeget fizetnek, amely megcsufoläsa az orvosi tärsa
dalmi alläsnak es akademiai keszültsegenek. Eleg hipokrizis
sel, a hat6sagok arra hivatkoznak, hogy az orvos hivatasa 
elsösorban humanitärius, az orvosnak tehat mär a humanitas 
neveben segitsegere kell sietnie a szenvedönek anelkül, hogy 
azzal a kerdessel is foglalkoznek, megfizetik-e a färadsägat. 
Helyes. De hatha a humanitärius az orvosnak hivatäsa, miert 
nem gondol erre az äll,•m akkor, amikor ad6t vet ki az or- • 
vosra es amikor az egyetemeken tandijat szed azokt61, akik 
erre a humanitarius pälyära keszülnek. Az ällam hurr.aniz
must követel es ennek szent neveben rabszolga munkära 
akarja kenysze1 iteni azokat, akiknek pedig csepp hajland6sa
guk sincs arra, hogy egy jelsz6nak segitsegevel kihasznaljak 
oket. Amikre hivatkoznak, beszelok az adataik. Azt mond-
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jäk, hogy ök egy-egy megvizsgalt tolonc utän harmic
hat fillert kapnak, ellenben a borbely, aki a tolonc göndör 
fürteit levagja, negyvennegyet. A hat6sag ajkät bigygyeszti 
es azt mondja, hogy az egyik az doktor, a mäsik az iparos. 
Doktor ne vezettesse magat olyan szempont ältal, mint a 
kalmär es az iparos. Külö'tlben is az or -'OS tiszteletdijat kap, 
a borbely munkabert. Es tel jesen eleg, ha az elnevezesben 
ilyen finom a disztinkci6. A sallärium effectiv erteke - mond
jak a hat6sagok - mellekes. Es ezzel szemben az orvosok? 
U~y velekednek, hogy mindenkit, doktort es iparost egy for
män, ugyanaz a nez6pont vezerel : a megelhctes. Es ehhez 
a bölcs megjegyzeshez meg egyet füznek, hogy többet er az 
olyan munkadij, amely me:lekesen tiszteJe1et is biztosit, mint 
az Ol.) an tiszteletdij amely csak munkat r6 arra, aki azt kapja, 
de kompenzäci6t nem nyujt a teljesitett munkäert. A ha
t6sägok mirdezzel szemben vrulat vonnak s ket nap mulva 
megkezdödik a szträjk. A szellemi proletariätus lep a piros 
zäszl6 atä, hogy szembeszälljon az allammal, az etika tani
täsa szerint a polgärok tärsadalmi j6letenek es biztonsägänak 
ezzel a hivatott örizojevel. 

A TEREZVAAOSI BESZAMOLÖBÖL. « „ .A nagy 

nemzeti küzdclmet gyozelemmel befej~tük:. V älaszt6i jogot, 

magyar vezlmysz6t, demokrata reformokat, önäl16 vämterü

letet, ad6-szabälyozäst nem kaptunk. De szereztem annäJ, 

terezvaros derek välaszt6 polgärai, szebbet, nagyobbat nek

tek : R a k 0 V s z k y Istvan es gr6f z ich y Alndär kormä.nyon 

vannak 1 • •. :. 
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Level egy kibujdosodott hazaffyboz. 

Kedves mester ! Öszinte örömmel olvastam az amerikai ma
g\ ar gazellahan, hogy ön nemsokära hazajön. Alcl1a meg a koali
czi6s gondviseles ezen nemes es hazafias szanrlekaert. Mert e 
szAnrleka val6ban nemes es hazafias. IJiszen öonel halatlanul bant 
a nemzet, kiüldözte, megtagaclla, h ·lotl a legösibb er6nyt gyako
rol ta, amikor a po ilikaba artotla magat es vesztegetni aknrt. Alig 
mult el az6ta k6l t:sztendö, a lelken ejlelt sehek mcg be sem 
Legedtek talän es ön megis kesz mindent elfelejteni es hazasietni, 
mert veszcdelemhen van a hon. 

1\lester, ön na~y Iediu es s6värogva varja a haza, hi~y1e el. 
Öh, bt\r el se ment volna soha. Bch maskent törtent volna sok 
minden. 

Az a sok forrong6 hazafi bajb61-bajba sodorta a nemzetel. 
C5ak kapkodtak, bol ebhez, hol ahhoz, de erös, bat• r elhatacozasra 
ncw tudtak eltök6lni magukat. Gyavak voltak es tchctetlenek. 

Elhiszi-c, 1 ogy meg a sa1t6ban is csak pulya::.kvdtak, hogy 
val6s6g~al sz6gyen volt. Amit tettek, össze-vissza annyi voll, hogy 
az cmberekel legazembereztek, lehaz arul6ztak. Jgaz, bogy ez kijart 
millllen mäsodik em ernek is, miutan nem tudtak, hogy ki kö
zöuünk az a bizonyos masodik, bat mindenkit legazembereztek. De 
hat ennek clacara a fel orszag megis szabadon j •r-kel, 6s ha be is 
börtönöitek egy p6.r erobert, hat ezzel csak a haza szent ügyenek 
81 tottak, merl rendszerint olyan dert•k fe1 fiakat börtönöztek be, 
a kik hazafias tünletesek alkalmaval se istent, se embert nem 
neznek. Ilyen denfä hazafi.akat, nezetem szeriot, nem szabadna 
megfosztani a cselekves szabads~gat61 , nemcsak azert, mert mint 
6k mond1Ak, „szabad hazaban 6lünk es gazsag megfosztani barkit 
is eg eni szaba<lsagat6l" - a mit azonb 'm nemely alkalmakkor 
elfele)lenek - de azert sem, mert a mint azt mär a nagy Szechenyi 
is mondta, nalunk meg kell kegyelmezni az apagplkosoknak is, 
olyan 1. evesen vagyunk hivata-os poli ikai tüntetök. 

Lathnqa, bogy az ön elvbaratai rosszul dolgoztak. Politikai 
cllenfeleik meg most is elnek es legfölebb „crköksi halottak". 

De hat az erkölcsha ott is eszik-iszik, szinhazba es hivatalba 
jar, protekci6ra vadaszik, mint mas ember, a ki nem erkölcsi 
halott m6g. Pedig az lenne tulajdonkeppen az ellenzck feladata, 
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hogy a hivatalokat magänak tartsa fönn, a husos fazekat, a mely 
ula 1 közel ötven ev 6ta remenyteleoül abitozolt, magahoz kaparir tsa. 
A tö:1bi nem szamit, ugy-e bat ? A vezlmysz6 füst, köd. annäl is 
keve~ebb es mindenekelött nem vallalat. Ha mar mep: is volna, mit 
kezdene Pol6nyi a vezenysz6val? Lebet azt külföldre s-zällitani. 
Hat IlollMk mit kezdenek vele? Lehet azt herbe venni. parcelläzni? 

Ha ön itth0n van, hat tudom, maskent müködött volna a 
hazafias ellenzek. ~licsoda elokven1•1aval tamadta volna ön nep
gyüleseken a baz11arul6kat. E3 micsoda tmgol6 vezercikkeket irt 
volna ön Jap1äban. Hogy dorongolta volna öket - a gaz haza
arul6kat, a kik, higyje el, kedves mester, nem is olyan veszedelmes 
em!Jerck, ruert ba el is ad1nk a Haznt, de nem szalliqak e- a baza
fiakra nezve ez, azi hiszem, megnyng1a16 lebet. Az ö hazaar 1lasuk, 
kedves Mester higyje el, legrosszabb esclben pgy fiktiv üzlet. Hiszen 
ön is k ... reskedett annak ide1en a Haznval, de azcrt en önt meg sem 
tartom hazaärul6nak a sz6 machiavelli-i ertelmeben. Ön nem türte 
volna azt a gyalazatos lelekfogdosäst, melyet a kipelleogerezes 
presszi6javal üz a koaltci6. Nem 1ürte volna pedig azert, mert az 
mar az öo foglalkozasaba vag. A vesztegetcsbez önnek több jussa 
lett voloa, de gyakorlata meg tapasztalata 1s. Ön kenyerkerdesnek 
nezle volna a kormäny >manövrir. zäsatc es nem engedte v ilna, 
hogy ehes videki fiskälisok es elaggotl mamelukok az ön kipr6bält 
m"stersegebe konlärkod 1anak. 

He1, ba ön ittbon Jett volna ! Milyen gyönyörüseges, milyen 
magasztos, milyen diadalmas lelt voloa a nemzet küzdeJme. A Llol 
verzik el a szegeny baza, bogy ön nem voll ittbon, bogy ön Ame
rikaban volt, a hol ragyog6 teh tscgeit nern ervenyesithette. 

Sokal veszlettünk az ön tavollete miatt. De a karok talän 
p6toltial6k. V an itt meg hazaärul6 elcg. a kit ;i koalici6 sizmaja 
sem volt kepes megteresre birni, a ki nem tel att61 sem, hogy 
nevct öles plakälokon fo..?jäk a közmegvetesnek atadni, a ki nem 
enged semmifele terrorizmusnak. se111 presszi6nak. Jc5jiön .Mester, 
JÖJ ön, nagy es nemes leladatok vflrnnk öm·e. A konlici6 nrakän 
hithizomanyos, gnzriag mägnasok iilnek s onne , egy k1tünö metho
dusa van, a melyet egy b1tbizomanyos mägnas mar e!!yszer 
kipr6balt es a mely meg fog a h6ditnni azokat a hnznftrulökat, 
a kikre eddig semmifele fenyegetes nem tu<lott ha1ni. A kualic 6 
epedve vaqa. A koalici6 mo t mar mcg fogja becsülni az ön nagy 
6rteket. Ha baza jön. lcleclve lesz a mult. 

Hat csak jojjön haza, mesler, s6varogva yflrja önl a honhaza. 

l 



Europa ap6sa. 

Keresztely dan kiraly. 
- Meghalt 1906. jaouar 29 cn. -

Eur6pa udvaraiban ezen a heten, a jeges Norvegiat61 
a napsüteses Görögorszagig es Angliat61 Oroszorszagig, csnk
nem mindenütt gyäszt viselnek. Meghalt egy «ked ves rokon:o 
aki nemcsak az uralkod6k közt szokasos et1keLtszerU meg
sz6litäsban volt rokon es kedves. IX. Keresztely dän kiräly 
val6ban szimpatikus öreg tir volt es nagybäcsija, ap6sa, atyja 
es nagyatyja j6formän egesz Eur6panak. 

E között az öreg katonaurnlkodo s ami kiralyunk közt 
sok volt a hasonl6 vonas. Eppen olyan j6kedelyü, eppen 
olyan korrekt, lovagias gondolkozäsu, eppen olyan polgarias, 
egyszerü erzesil es hajland6sagu volt, mint Ferenc J6zsef. 
Es eppen ugy szerettek is mindenf ele. A Habsburg-csalädnak 
a közmondasos tehetseget pedig j6 häzassägok kötesere az 
udvara örökölte. 

Az uralkod6k hazassägi ügyeiben tudvalevöen igen 
kenyes kerdes a vallas kerdese. Katolikus koronas csaläd a 
vilAgert sem adnA a länyat nöül olyan uralkod6nak, aki nem 
az egyedill üdvözito egyhaz kebeleben el. Igy törtent, hogy 
amikor a mostanit megelozo cär feleseg utän nezett körül, 
kenytelen volt megelegedni a csöppnyi Dänia leanyäval, 
Dagmar hercegn6vel. Ezzel mär a csaladnak egy j6 össze. 
köttetese meg vvlt teremtve es senki sem csodälkozott rajta, 
amikor Edvard angol kiräly, velszi herceg koraban megkerte 
a masodik Iäny, Alexandra hercegnö kezet. Ezutän kap6sak 
voltak mär a dan häzb61 va16 hercegkisasszonyok es a dän 
hercegek sohasem kaptak kosarat. Es össze-vissza rokonsägba 
kerü:t IX. Keresztely az angol kirälyon es az orosz cäron 
kivül a nemet csäszarral, a hollandi kiralynövel, söt az 
orleansi hercegi csaläd reven boldogult J6zsef föhercegünkkel 
es igy szegröl-vegröl Ferenc J6zsef kiräl) lyal es csäszärral is. 
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De nerncsak feleseg-szällit6, hanem va16sägos kiräly
elhelyezö intezet is lett kesöbb a dän udvarb61. Ami terme
setes is. Hiszen az ilyen kiterjedt rokonsägu csaladb61 szi
vesen välogatnak ott, ahoi egy ujonnsm teremtett, vagy ege
szen megüresedett tr6nust kell betülteni. Igy törtent, hogy 
amikor Görögorszäg kiraly utän nezett, Keresztely dän kiraly 
rnasodik füira esett a vafasztäs, aki I. György neven ural
kodik ma a hellenek földjen. Legut6bb pedig, Norvegia va
lasztotta Karoly berceget, a. dän tr6nörökös - most mär 
VIII. Frigyes kiraly - fiat Häkon neven kiralyävä. 

Es ugylatszik, hogy a dän csaladban megvon a tehetseg 
az uralk odäsra. György kiraly kitünc1 görögge vi!lltozott ät 
es Hakon eppen olyan j6 norveg. Legerdekesebb azonban az 
alkalmazkodäsnak ez a tehetsege a ket növerben, az orosz 
an) a-cärnöben es az angol kirälynöben. Dagmar hercegnö 
Petervärott büszke, hatalmas, autokrata uralkod6 asszony 
lett, vezetöje es iränyit6ja a reakci6s, moszkovita pärtnak; 
Alexandra pedig Londonban, egyszerü, kedves, meghuz6d6 
kiräly-felese{5, aki semmi befolyäst sem szerzett maganak az 
ällamügyekben es nem is akar egyeb lenni, szep, szereny 
kirälynenäl. 

Boldog es szerencses volt a derek Keresztety kiraly a 
csaladjäban, de az uralkodäsat mär nem kiserte mindig a 
siker. Eredetileg nem volt dän ember, hanem nemet. A schles
vig-holsteini hercegek közül val6 volt, akiknek a birtokät 
Dänia magänak vette es a dan kiraiy benne, mint a maga 
földjen uralkodott. A többi schlesvig-holsteini herceg - igen 
szamosak voltak - ellensegcs erzülettel viseltetett Dänia iränt, 
de Keresztely belepett a dän hadseregbe es 1848-ban, ami
kor a schlesvigiek fellazadtak a dan uralom ellen, reszt vett 
a legyozeslikben. VU. Frigyes kiräly, akinek nem volt förfi
ut6da, KereszteJyt jelölte ki tr6nörököslil. Amikor tr6nra lepett, 
1863-ban, elso tette az volt, hogy Schlesvig-Holsteint beke
belezte Däniäba. A felelet erre a teuere, a porosz hadüzenet, 
az 1864-ki häboru, majd a nemet hercegseg elvesztese volt, 

Uralkodäsa tehat viharosan es nem szerencsesen indult. 
Azutän is sok baja voJt: összetüzese a nepevel. Keresztely 
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kiräly ugyanis azt gondolta, hogy miutän az orosz cärnak 
az ap6sa, neki is, a konzervativ, re-tkti6s iränyokat kell 1 ä
mogatnia. A nepe azonban fölvl ägosult, liberalis, sot radikalis 
gondolkozäsu es ezert sok volt a parlamentaris, politikai 
vihar Däniaban. Egyebkent azonban megräzk6dtatas, nagyobb 
esemeny az eleteben nem törtent. Egy-egy häzassäg, egy
egy unoka, dedunoka születese voltak az elete mozzanatai 
ezutan. Meg megerte, hogy egy unokaja koronät kapott, 
~zutan nyolcvannyolc eves koräban meghalt ... 

SAJÖ PARTJAN. 

A hajnal halväny pirja dereng. 
Halk zsongäs tör föl a magasba, 
Mintha a sok küzködo ember 

S6haja egvüve olvadva 
A falu fölött hu lämzanek ... 

Csak a mehek fogtak munkäba meg, 
De nema csönd van mindenütt. 

A csillag-milliärd letunt 
Parancsszavära a reggelnek . : . 
Az älomkepek ott lebegnek 
Meg az älmod6k elött ... 

Becsukott kelyhet bontogatja 
A lila hajnalkavirag ; 

A langy' szellöben összesimul 
Level es üde rozsaäg. 

A többi viräg is duzzad, pompäzik : 
, A harmat uj eletet ad. 

I!,s sietnek elni •.• elvezni 
Uj eletük rövid szakät. 

Az elsö su5ät· ledobta fenyet ; 
~ Saj6t aranysäv szeli ät •.. 
Ebred : mi elet; a kerges tenyer 
Mär megpenditette a kaszät. 
Örök letet sugärz6 szemmel 

Jött mega reggel •.• 

Ab ad i 1 m r e. 
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Berlini level. 
Lätogatäs Max Hardenn~t. 

B e r 1 i n, januär 26. 

Hideg, de szäraz id5 van. A teli napsugär felcnken 
batol at a kis vicinälis vasut ablaküvegen es szmtelen 1ate
kot kezd a kocsiban tancol6 finom porral. Szäll ez a por, 
mint valami gyenge köd, a mely most esett alä es märis 
oszl6f elben van. Magam vagyok a vasu1i fülkeben es addig 
is, amig kierek Grunewaldba, megegyszer elolvasom meghiv6 
levelet annak, aki megkert, hogy ma felkeressem. 

Grunewald a nemet csäszarok Saint·Germainja csak tigy, 
mint a hogyan Potsdam a Versai1le-juk. Maga ez a kis varos 
- Berlintöl alig egy 6ranyira igen baJOS fekvesü es klilsejet 
illetöleg 1s szmte ideälisnak mondhat6. Csupa villa, am1böl 
mär önkent következik, hogy kik is a lakosai ennek a gyö
nyö1 U helynek. Gazdag berlini bankarok csaladjai, ir6k, mü
veszek, ezelt adjäk meg a jelleget Grunewaldnak, amely ugy 
hat, akär Budapesten az a negyszög, amelynek hatärl6 oldalai 
a kiraly-utcai fasor, az Arena-ut, a Lendvay-u1ca, es a Mun
käcsy-utca. Vag~ is val6sagos muvesznegyed. Csakhogy 
j6\ al nag} obb, mint ez az emlitett blok es emellett meg 
valamivel erdekesebb is. 

Mihelyt lesza ltam a vonatr61 es atsiettem a palyaudva
ron, szabad tersegre ertem. Szemembe ötlött egy levelhord6. 
Termetes volt es becsületes arcu. Szöke haJli, igazi germän. 
~legkerdeztem töle, nem tudja· e, hol lakik Maximilian H a r
d e n A levelhord6 elobb megismetelte a kerdesemet, aziän 
pedig minden magyaräzat llelyett kinyujtotta a karjät, mutat6 
ujjäval ramutatou egy közelben levö kis palotara es meg
jegyezte: 

- Dort. 
Abba az iranyba pillantottam. Jzleses eptilet, val6sägos 

cottage ötlött szemembe. A haz falät folyondar es glycmea 
indak futjäk be. Nyäron a fal azt hiszem egeszen el is tünik 
az indak dus hajtasa mögött. Megköszöntem az utmutat6m 
szivesseget es ket perc mulva mär älottam a villa kapuja elött 

Ak1hez mentem, egyik celebritäsa a modern Nemet
orszagnak. Nem kepviselö, nem katona, de s öt meg csak 
magas rangu ällami hivatalnok sem. Szimpla ujsägiro es 
szerkesztÖJe a legnepszerübb nemet hetilapnak, a Z u k u n f t-
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nak, o tette elterjedett6. Harden cikkeinek Berlinben 6riasi 
hatäsa van es az 6 mindig csipkedö, szür6 tollänak köszön
het6, hogy a nemet csäszarvarosban magäban ketszazezer
n81 több el6fizet61e van ennek az egyebkent nem tulsägosan 
el6kelö niv6ju hetilapnak. 

Regi vagyam volt, hogy megismerkedjem ezzel a ker
lelhetetlen logikaju polemistäval, aki annyiszor es olyan ve
hemensen tämadta meg azokat az tinnepsegeket, amelyeket 
a Wilhelmstrassc elokelö lak6ja követett el. Regi vägyam 
volt es hamarabb teljesedett, mint a hogyan maga n is re
melni mertem volna. Valaki sz6lt nekem csudalatomrol es 
ez a mindennel hatekonyabb protekci6 val6ra vältotta kivän
sägomat. Harden meghivott magähoz. 

Inas nyit0tt kaput es felvezetett az ir6 szobäjäba. Csak 
egy ir6asztal vallmt arra, hogy ez a mester cabinet de 
travail-1a. Egyebkent inkabb könyvtärhoz hasonlitott. Könyv 
mindenütt. A fal menten, a padl6t6l egeszen a mennyezetig. 
Aztän a szekeken, asztalon, a földön, szana-szejjel, amerre 
szem latott. ltt värtam nehany pillanatig, mignem megjelent 
az, akire kiväncsi voltam. 

Harden mintegy negyven esztendösnek latsz6, karcsu, 
magas, erötdj .!S ferfiu. Ragyog6 ket szeme kicsillog kifejezes
teljes arcäb61, a ndy csupa ertelem, csupa intelligencia. Dus 
haja összecsap6diK fejen es mert boroL vatt az arca, azert • 
lagy csengesü ha11gjanak hallatän az ember az elso percb n 
azt hinne. hogy pappal all szernközt. 

~livel Harden nemcsak krit1kus, hanem elsörangu poli
tikus is, aiert mindenekelött polil1kai kerdesre a marol{lc6i 
konferenciära tereltem a sz6t. 

- Ha olvasta a Zu k u n f t-ot, mondotta, akkor is ncri 
a marokk6i kerdesben elfoglalt allaspontomat. Nekern az a 
velemenyem - es velem együtt honfitärsa1m tulnyom6 resze 
azt vallja - hogy nekünk, nemeteknek, egyaitalaban nern 
ke.Iett volna belekeverednünk ebbe az tigybe. Bismarck J6l 
tudta, miert jclentette kil hogy Nemetorszagnak nincsen 
keresnival6Ja f\larokk6ban. S6t, arnikor nyolc ev elött kitört 
a kretai forradalom, Bülow herceg is elismerte, hogy Nemet
orszäg tengeri hatalma nem terjed ki a Földközi-tengerre. 
Lehetseges, hogy DeJcasse ur Marokk6b6l egy masod1k Tu· 
niszt akart csinalni. Ennek azonban nincs jelent6sege. 
Nekünk se lett volna ebböl kärunk es meg vagyok gy6zodve, 
hogy Bismarck, ha eine, nemcsak hogy gätat nem vetett 
volna e tervnek, hanem ellenkez6leg meJ tämogatta volna 
azt. Hogy miert? Ha masert nem hat azert, mert 1\Iarokk6 
okkupäc16ja Franciaorszägnak egy mill•'irdjäba es haromszäz-
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ezer emberebe került volna, ami annyit jelent, hogy Francia
orszag legalabb harminc esztendöre elejte a revanche-eszme
jet. A.. nemet politika nem volt valami ügyes, amikor a maga 
teher könyvevel utjät allta ennek a tervnek. Azt hiszem, 
hogy Bülow hercegnek sincs valami tulsägosan tiszta fogalma 
arr61, meg most scm, tulajdonkeppen mi a celja, mi a fel
adata annak a nemet bizottsägnak, amely most a többi hata
lom kepviseloivel koof erenciära g) ült Algeziraszba. 

- A franciäk algeziräszi m"gbizottja, R e v o i 1, igen 
ügyes diplomata, aki a mt Radolinjeinkkel (a parisi nemet 
nag) követ) Rosenjeinkkel (az algeziräszi nemet teljhatalmu 
rncgbizotl) azt teheti, ami neki tetszik. Akär madarat foghat 
\'elük es alaposan kihasznälhatja ezt a legujabb wilhelm
strassei-baklövest. Nemetorszagban mindenki tudja es belätja, 
hogy Franciaorszägnak ~larolck6ban külonös erdekei vannak, 
amclyeket meg kell veddmezni es a rnelyeket meg 1s fog 
vedel e ni. Nem maradl'lat egyeb 6hajtasunk, mint az, 
hogy ne zärjäk el elölünk a kikötöket Ezen kivül azonban 
semmi kivanni val6nk nem lehet es nincs is. Mindössze 
tehät nemzetközi em ezme'1yre van szükseg, hogy Marokk6-
ban reforrnokat letesitsenek, arnelyeknek vegrehajtäsaval ke
vesebb lesz cgvgycl a \ tlägon azoknak a barbär ällamoknak 
szäma, melyeknek se penze, se hitele, se ipara. 

1\lcgjegyzendö, Hogy Harden legkevesbe sem frankofil, 
söt ellenli.ezOleg. 

Arr6J volt sz6, tämadhat-e a jelenlegi körülmenyek között 
a marokk6i kerdesböl kiloly61Jg häboru a ket egymasra fäl
tekeny nagyhatalom, Francia- es ~emetorszäg között. 

- A csaszär, tlgymond Harden, öszinten k"resi a be
kct. Amikor Tangerbe ment, elore merlegelte e lepesnek je
lentöseget es sokäig habozott, mielott partra szallt volna. Ha 
europai nemzctek között ma häboru ütne ki, ketsegtden, 
hogy e häbortl elmuläsäval belsö zavarok dulnäk fel a had· 
viselöknck orszägnt. Ennek pedig kiszämithat tlanok lenne
nck a küvetkczesei. A haborü tulsägosan hazardJ{uek manap
säg es Nemetorszäg csak vegso esetben tenne kockära a 
maga ipurat, kcreskedelmet, rarsadalmi j6letet. 

... Het-nyolc esztendös lä iyka lepett be a szobäba, 
hogy rniclott setälni vinnek, elbucsu1zon az atyJS.t61. Mikor 
engem meglatott, meggyökkintette a föjet es mosolyogva, 
zava rtalan köszönt : 

- Guten Tag, mein Herr. 
Aztän kiment. Harden nevetett a jeleneten es közben 

elsimultak ho 11lokar6l a szigoru räncok. Es azontul nem is 
beszeltünk többe politikär61. P. B . 



Kr6nika pesti dolgokr61. 

\ egig böngesztem az ujsägokat. bel- 6s kii lioldieket, mert 
kr6nikat kell irnom, elmelkedöt, pesti clolgokr61 es az ujsagokban 
kerestem a temnmat. Közben gyorsan mullolt az idö es vegill is 
azzal a megnyug,·;1ssal kellett lelcnn ... 111 a lapokat. lwgv azokban 
ugyan nem bukkanok lemara soha. l\.Mscgbeejtö dolog. Mi marad 
batra ! Polilikar6l clokoskodni? Kellc111Nlcn. Irodalmi viszonyokon 
elbusulni elm6s kis czikk kereteben ? Fclesleges. J\Ifür1bze1 i esem6-
nyekröl bcszamolui '? Celtalan. E1 dekcs szocialis uji~asok161 referalni? 
Lehetetlen. 

Es ekkor, a mikor a gondolkodas es löprenges mär teljesen csö
clöt mondott, segitsegemre jött a veletlen. Meg pedig rövid egy
masulanbnn kctszcr. Elöször egy elzülölt, reszeg szinP.sz alakjahan, 
jelcnlkezelt a mcgmenlö v6lellen. mä:::odszor egy mulat6 tarsasag 
formajäban. Egyis is, masik is közvctlcnül mellem teiepeclell es 
mialatt e sorokat iovoru, a szomszcdos asztalnal harso~nak, lar
maznak, orditanak os - furcsa - amikct mondanak. s ahogyan 
mondjak, maidnem kesz kr6nikaja a pesti dolgoknak. 

Elöbb a szinesz. Eszre se vetlem, hogy bejött. Noha a kave
bäz majdncm üres, azert megis cppeu ahhoz az asztalhoz ült, 
a mely tölem haloldull all es a mely melletl eddig egy pikkol6z6 
(1r olvasta kenyelmesen az esti lapokat. ~livel az esti lapok több
nyire elienzekiek, ncm kell mondanom, hogy nagy voll az olvas6-
nak ö gyönyörüscge. Odaült hozdi a szinesz. A nemzet reszeg nap
szamosa egy icleig nyugodtan ma1adt, de aztan nem allta tovabb es 
fels6haJlOlt : 

- Baj van, mond1ak, de ez nem igaz, cn mind1g mondtam, 
hogy nincs is a \o'ih1gon baj es nem is lehet es csak egy baj lcllet, 
az, hogy ha a koalici6 vegre is enged. 

Ezt re ' eclt hangon mondja es az ur, a ki eddig olvasasba 
merüll, csudäl ozva nez rea. Ezt a szinesz biztatasnak veszi es 
most mar rikacsolva folytat1a: 

- Mär elni sem rolna erdemes, ha nem volna ez a kis 
nemzeti küzdelem. Uram, ez kell, mondla is nekem egy ellenzeki 
uj~Agir6 es azt is mondta, hogy a lapok, azt hiszi, maga magyar 
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eienyszMrl csinaltäk azt a ~agy lärmät? Sz6 sincs'"r6la, nekem 
ezt is az az ujsAgir6 mondta, hanem a lapoknak kellett a minel 
több clöfizetö es minel jobban követeli ' egy 111p a vezeoysz6t, ... annlll 
johhan jön a sok: etöfizetö es a melyik lap · mindennap taltl a 
Krist6ffyra uj nevet, hogy Krist6 es )akab, az a legjobb ujsäg es 
azt vcszik a legtöbben . . . 

A j6zan ur nem sokat 6rt a zagyva beszedböl, talan a szegeny 
szinesz sem igen ~s az egesz jelenetbcn nincs is vigasztal6 eg1 eh, 
mint hogy a r6szegek többnyire iga1at __ besz6lnek. A reszeg pedig 
egyszerre mäsra Leteli a hcszedet. 

- Halloua, hogy a Hegedüs Gyula tanär lett a sziniaka
d6mian? 

A ji'>zan erre sem felel (közben eszemhc jut : Igaz6n lörveny
telen kormänyrn volt szükseg, hogy vegrc akadjon küzoktatäsügyi 
miniszter, aki 6szre\"eszi, hogy Ynn egy igazäo nagytehetsegü, feuyes 
halilasu, ritka imelligencidju szineszünk es hogy az a szinesz 
megerdcmli n kitiintctest. Hogy akad miniszter, aki eszreveszi, hogy 
nem fellctlcnül szükseges a tanarkod(ls, hogy a tanär ur roskatag 
tagjn legyen a nemzeti szinhäznak. J6 tanllr lebet akkor is, ha mäs 
sziuhllz tagja. J 6 tarnh· Jehet akkor is, ha jatekszabalyok helyett 
igazi szinmfü·eszeue ok(ot.) De a j6zan nem felel es a reszeg ujra 
a politikn1 terre fordiLja a beszelgetest : 

- Hiäba, mär en csnk a mond6 vagyok, csak a koalici6ban 
van becsületes ember ... Igaz·e ? Rendelhetek egy sött? 

- Tcssek. Parancsol cigareltAt ? 
Cigarettaznak. Söröznek. Besdlgetnek. Politizäluak. MegbarAt

kozna k. A reszeg es a j6zan. ßgy fel6ra mulva mir tegezOdni 
fognak es az egymäs kebeMn sirj6.k cl a hänatukat. 

Avagy nem elünk·c olyan nagy törlcneti idöket, a mikor- „ide
genck sirva horulnak egymas nynkaba es mcgcs6kolgatjak egymast 
annak jel6ül, hogr mind egy tflhorbnn vagyunk, valamennyien egy
testv~rek"' ... 

- No läm, mit mondtam ? Mär tegezOdnek. Es n j6zan kerdi : 
- lldt mi lesz akkor, ha nz l'gyik lcszercl a mt\sik nem? .. 
Eg}' idöre elnyeli lwngjukat cgy most beront6 es. pat. Mintha 

siux-indinnuk lennenek, olyan orditassal törnek be a kaveliäzha. 
lde ülnek. A pinczer almosan b6biskolt mnr, miclOtt az ujonnan 
~rkezukhöz l~pne, kitörli szem6höl az älmot. 

K.uzben a balb61 ~rkezök vijjongnak, kiabAlnak. Grürött 
gallt:!rokon rnulatnak, piszkos !eher kezl} üköo. Arr61 hesdlnek 
pezsgöt kellene rendelni. 
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- Pezsgö kell ? Az van. 
Sz61 az eg~ ik es a teli kabAtjab61 egy Ciesz üveg pezsgOt 

vesz elö. 
- Ott loptam. H ha . . . 
Es hahotära fakad a többi is. Mondogatjak : 
- Izs6 ügyes fm. 
Izsl> elegedetten mosolyog es - a pezi.gOt visaza rejti a 

kabaqaba. 
Ujabb kacagas. Tanacskozni kezdenek : 
- Mit kcllene rendelni? 
- A mi csak draga es j6. 
- A pincer megjelenik. Valamennyien taoakodnnk. Egy 

percnyi csend. Az1ao a korelnök : 
- Pincer, egy kavet habbal. 
Utana a többi is : 
- Pmcer, egy kavet. 
Csak lzs6, a pezsgötolvaj, smucig: 
- Nekem egy p1kol6t. 
Aztan tovAbb 13.rmäznak 6-. reszegek mind es a mikor a mu-

1atsa~on ivolt ho1 t6l, pezsgötöl, a kavebazban beszivott 1üsttol mar 
egeszen öntudatlanok, akkor - 6b, ez az alkalmas pillanat -
politizälni kezdenek. 

Scbaj. Farsang van. Ebben az orsdgban inkabb, mint bärhol. 
Hajahaj ! 

A BILLENTYÜ RAGYOG ... 
- Paul Verlaine. -

A billentyü ragyog a r6zsaszinü e1ben ... 
Lagy cs6kkal 1llet.k gyönged, finom kezek, 
S a csondbe' dal fogan ... Halk, könnyü szärnyveresben, 

Ö-regi dallamok, esetlen-edesek 
Repes.iek szerteszet, kihalva szint' egeszen .. 
S a kis szobat haja beillatozta regen. 

l\li ez, e han~, e bang. mely simogat, becez, 
S hin1Azza szivemet szelid bölcsö dalaval ? 
Te edes. csacska bang, csacsogva mit beszelsz ? 
S te halk, finom futam, ki vissza-v1sszatersz, 
Ki most az ablakon lassan zöpülve altal, 
Meghalni el, ala a i.isded kertbe mesz ? 

G y ö r g y 0 s z k A r. 
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/ Gorkij - Witteröl 

.Maxim G o r k 1 j, a viläghi1 ü orosz ir ö cgy nngol barälJähoz, 
a szocitl lista H Y. n d m a n h o z int6zell es mosl nyih'nnoss6gra 
hozott leveleben kö\Tetkezök6pp nyilntl\ozik W i lt 6 i 111: 

- Az orosz prolel , datus öntudntosan kilzd a pulitikni s t:a
hatlsagert, amelyre sürgös ;5ZiJkst.\(j~ rnn s mcly kc11 manyt61 a7. ok
t6bcr 30-iki mani leszlumol cnJc:zaldml <:sikartn L Azl bcszclik a 
ucpnek 6s el is :drnl'JAk Liitetni, liog~· cz n 111ani!esztum n c:Ar szn
bacl akamlärrnk tenykcdese Yolt ; az ignzsfig az, hogy a ll6p gp'jzel
menek cgrik jelvenye. A manifcszlumnak Pc1e1·,•a1ott lö1 t6nl nyil
vanossägia Lozatala utan hormänyz6k {•s mfis magns ftlläsu sze
m6ly1segek Lamadast kez Lek intezni a u p ollen1 tf1mndäst, amcly
nel• egyellen cel1a volt hebiaonyitani, ho r az orosz n6p meg nem 
kepcs a politikai szahad.sag alditsail kellötcg mölt:'inyolui es 
eretlen a1Ta, hogr zzaL megf elelö miJ<lon clni tuJjon. 
A tällla<last Ieleplezte a sajt6ban az osszecsk H'Ö { egr1k 
clpartolt Lagja. E tama<liis eredmcnyei \'ultak a ~ruuilita
sok a zsiJ6k. a lorradalmi intcll'gencia a munkasok ellcn. On hizo
nyura olvasott az 01osz kormanykörök e bl'tlcs tenykcdcseiröl. Ezek 
az cmbcrek a legl,özönsegescLb 1 ünt(myt küvcttek cl , amilyenrc 
nincs pelcla au emberiseg lÖI lcnetebcn, oJyan bünlenyt, amelynek 
hil\•any voltara rucgfelelö kitejezcsl talalni lchctetlcn. HeszemrlH 
talan szüksegtelen megmag} arazni. hogy az Oro::,zurszagha11 u1 alkocl6 
anarchisztikus allapotok lonasn az 01 osz kornu'ln} han es pcdig 
a konnAny f ejeben, az er6llcn, ingatag Se1·gius \Vittchcn kercscuclö. 
Ug)' mondj1k, hogy ezt a fc1fiut a 11yugateu16pai 6s nmerikai hour
geoisie nagy allamfediunak tartja. Ha cz ignz volna, sajnalm1m, 
SÖL szegyelleuem. En a magam reszc1 ol nngy velemenynycl vagyuk 
a nyugaL bourgeoisic-jan:lk intelli0enciuja1ol 6s 61cscltncjii-
segeröl es azert uchezcmrn esik megc1 tcni, mi kcp talalhat 
valaki nllamferfiui teheLsegct es okossl\gol olynn Uu fiulmn, aki 
tönkreleszi bazfljät es most reszletekben clndja. i\lcrt uma tcrrn, hogy 
az ornsz ällamvasutakat kiillöldi kapitalis talrnnk zälogba ad1a, csak 
török politikanak ne,·ezhetö, muit Oroszorsznghan mega hülyek sem 
tartanak intelligens tenykedcsnek. Okt6her nU-Hn 6ta \V1tte kor
monya nz orosz ncpet szahadon es nyiltnn prornkalja es az az 
igyekezete. l10iff a nemzetisegcknek, egres osztälyoknnk, a \•arosoknak 
tartomanyok es a fah>akn k fah·ak eilen val6 kijat.szäd1.rnl az orosz 
Jorra<.lalomnak anarchisla jellcget kölcsönözzenek. ~ korm(lny mim.len 
t6nykedese Olit6ber , nu\~ember, deczemlJer hunapokhan mincl a mai 
napig vilagos bünteoyek a n6p altal eMrt 6s öt mcgilletünek clismert 
jogok eilen es nagyon is sok ok van annak elereseM, hogy ezt a 
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büntenyt folytatni fogjak, hogy altala izgassak, zavargasokba ker
~"ssek a Mpet es erejet katonai eröszakkal. nie~töthessek. Azt 
birc.leti gonosz örvendezesek közepetle a reakcz16nar1us saJt6 : 

- A proletlmatus le van verve, a fonadalom ki van 
irtva ! 

Ez az öröm azonban korai. A proletarialus nincs leverve. Ha 
vesztesegeket is szenvedett, a Iorradalom az u1 rem6nyekkel uj 
eröt nyert es az ul6bbi napokban soraik igen megszaporodtak. 

A SZIV ARV ANYSZINÜ SZOCJOLÖGIA. T 6 t h 
Belanalt egy hosszu esti-leve nyakon önt1 most meg a szo
cio16giät. P1kler Gyula es Soml6 B6dog ftilig uszik a zavaros 
sz6szban, am iert ök olyan tudomanyt ärulnak, amire räadasul 
adjak a hazät is. Ellenben Bokor professzor ur dics6en lebeg 
a felszinen, mert nem hirdeti a svarcgelb tudomanyt, hanem 
az ö derek angol·piros-magyar-feher-särospataki-zöld filoz6-
fiäjaval ut6piänak belyegezte meg Pikier irasait es gondola
tait. Az esti iräsmuben valamennyi modern szociol6gus smok 
- T6th Bela kimeri mondani valakire, hogy smok 1 - es 
hazatlan. De ezek a smokok is nerik a tärsadalomtudomanyt, 
nemcsak a j6släsaiban, a jövüre vonatkoz6 következteseiben, 
az ut6piäjäban, hanem az elmult esemenyekböJ, a törtene
lemböl levont törvenyeiben is. Es ennek tärsadalomtudomäny
nak van egy termeszeti er6vel f ennall6 müködo törvenye. Az 
hogy az ember~ a tömeg-ember erk' lcse nem erzesbeli, 
hangulatbeli dolgokb61 szür6dik Je, ltanem a gazdasägi, 
anyagi helyzetek szüksegkeppen determinatjäk. Peldaul T6th 
Bela ideälisan korrekt, erinthetetlen ember. De a Pesti Hirlap 
munkatarsa. Amikor Pikier Gyulat es Soml6 B6dogot az 
egyetemen gyalazatos tämadäs erte, a Pesti Hirlap mär ellen
zeki volt ugyan, de a nemzet meg nem volt egy taborban 
es nem uralkodott szeles ez orszägban az a rettenetes türel
metlenseg, az a terrorizmus szellemiekben, mint most. Akkor 
tehat T6th Bela meg megvedelmezhette a szociol6gusokat, 
mig most, amikor a Pr,sti Hirlap is a nemzet kerlelhetlen 
harcosai között all, meg kell tämadnia oket. lsmeteljük, ez 
a vältozäs T6th Bela lelkeben egeszen öntudatlanul folyt Je, 
j6hiszemü maradt. A svarcgelb szociol6gia törvenye dolgozott 
benne is. Mert az ätlag-ember meggyözödese - ez is Pikier 
egyik tetele - nem igen szokott az erdekeivel ellenkezni. 
Ahhoz, hogy va aki meggyözödesevel ellenkez6t tegyen, 
cinikus gazembernek, de az ätlagon f elül lev6 agyvelönek 
kell lenni. 



Üj halhatatlanok. 

Az Academre Frang11ise tagjainak j6voltab61 ezen a heten 
a halhatatlansag jutott osztälyrtszeül ket embernek, akik közül 
az egy1ken mar nem segit ez a m g alasztäs, a masiknak 
ped1g nem ärthat . Öreg ember az eg} ik, alkot6 erejenek tel
jeben Jevo a mäsik. Az egyikröl a hivatalos halhatatlansäg 
elJ. nere is meg fog feledkezni az utokor, a mäs1k azonban 
meg akkor IS kitör üJhetetJenül ~eler6tta VOlna nevet a francia 
irodalomtörtenet lapjaire1, ha a hivat los szankci6 akär örökke 
kes1k. 

R i bot az eg\ iK (1j halhatatla11. A mult esztendöben 
meghalt Pasquier herceg fauteuiljet foglalja e a kupola alatt. 
Poliliku ~. m.nt az el<Jdje volt, es akär amaz, nem müveinek 
kö-..zönhett megvalasztasär - Ribor igen keveset irt - ha
nem annak a prugra -rmnal{, amelynek szolgah1äba politikäja 
szeg6d itt. Pa!\ aja foJyamän i.:metehen volt mimszter, sot 
közrärsasagi einökielöl!ek soraban is emlegettek a nevet. 
Tul;t1d• nkepe i karnerje 1870-ben kezdöd1k, am1kor In. Na
poleon az al·g harminc esztendos Ribot-t ügyeszsze nevezte 
ki a Seine-megyebe. Öt esz enJövel kesöbb, a harmadik 
köztarsasag elsö e\ eiben Ribot az igazsäg1igyi miniszterium 
bünügyi osztalyäna" fönöke. Ebben az idoben kezd bele
elegyeJni koränak polit1kai küzdelmeibe 1878-ban Boulogne
sur-Mer me~välaszrja kepviselöJeve. Konzervativ pohtikat va11, 
es r.oha mindenütt tisztelikJ me ,j5 paratlar1ul nepszerÜtlen. 
Haragudtak rä, anelkül, hogy tuJtak v0lna mierr. Feltek töle. 
Azt hntek, hogy titkos 1erveket rnpläl, ameiyekkel meg akarja 
bol} gat1i a nagynehezen 11yugalo hoz tert orszagot Eg\.
huzamban ~epv1selte Boulogne-sur-\•ert 1885-ig; akkor meg
bukutt a välasztäson es meg csak ket e z1en<.l6vel kes6bb 
került be uj ra a kamarsba. Az6ta ismetelt en volt miniszter, 
hol a belügyi, hol a külüg) i tärcänak gond1ai nehezedtek rä. 
\' oit mm1szt...relnö c is. Korrumpä!hatatlansaga, loyalitasa miatt 
ut6bb hizelg6 jelzo tapadc a nevehez, azt mondtäk, hogy 
Ribot a nemzeti lelkibmeret - la conscience nationale -
megtestesülese. 

Ami Ribot irodalmi t evekenyseget illeti, bizony az csekely 
es jelentekte1en. lrt egy tanulmanyt - igaz, terjedelmcset, -
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Iräsait csodälatos finomsäg jcllemzi, a titokzatossäg irant 
val6 hajlam, a nyelvnek ereje, a szimbolumok keresese. 
Minden sorän forr6 laz erzik keresztül, de azert ez a läz, 
mintha meg vilagosabbä, meg eröteljesebbe, meg megertöbbe, 
meg behatol6bbä tenne latasät. 

Els6 regenyet gyors egymäsutänban követte a többi, 
a J a r d i n d e B e r e n i c e, az U_ n h o m m e 1 i b r e 
es regenytriJ6giäja, a R o m a n de l' E n e r g i e N a t i o
n a 1 e. ' Jelenleg • U n v o y a g e a S p a r t e« cimu felig 
szociol6giai, felig leir6 munkajan dolgozik. 

Az Akademia, amely tagjäul välasztotta, magät tisztelte 
meg ezzel a välasztässal. 

Maurice Barres ma negyvenöt eves. 

SZENTEK AZ ASSZONYOKRÖL. Theodore 
S c h t o e d e r nevu nemel ir6nak az az eredeu gondolata tamadt 
bogy a szentek es evangelistäk irasaib6l összevalogassa azokat a 
kife1ezeseket, amelve kel azok az 6vilag asszonyail illellek. A sze
melvenyek eleg erdekesen b1zonyitiak az evangeli.slAk pcsziinizmusat, 
nö1 gyulöletet. meg azt, hogy a bosszu vilät törteneti proceszui:on 
karesztül, mely alatt annyi mmden megvaltozott a vilAgon, csak a 
legallhalatlanahb valami m radl all 1atatos: a nö. Ime n.)hany ezek
b l•l, a nök cllen ira yitolt nyil övesekböl : 

. . . A rokol kapuja . . . Az ördög cinkosa . . . Szurasra 
mi dig k6sz skorpi6 ... A deruon Jändsaja ... Az egyenetle seg 
ut1a ... A hazugsäg gyermeke1 ... A pokol elMrsei ... A b0ke 
eile segei ... ~lergesfoku jaspisok . . . Vakmerö särkanyok ... 
Vadallatok, melyek minden egyeb ragadoz6nal vadabbak ... 

Ha meggondol uk, hogy szentek voltak arn 1c , ak1k igy nyilat 
koztak az asszonyokr6l, mindent megertö, m ndent me~bocsa1t6 
szentek, meg kell ctöbbemai1nk arra a gondolatra, mi lebetett a nök 
sorsa ebben a prim tiv korban, vagy milyenek lebeltek ebben a 
primitiv korban azo' a nök, a1d < 1lyen stigoru sz6kat csaltak a 
~zentek aJkära. Megjavultak-e az6ta? Mert a megbiralasuk ma megis 
valam vel enybebb. Schroeder 1s loglalkozik: ezzel a kerde.-sel es 
arra az eredmrnyre Jul, hogy a nök bizony nem valtoztak. Ha ma 
nem kezelik öket 1lyen pesszimizmusssal, aonak okät abban · Jätja, 
hogv a lovagkor, a trubadurok, a szerelmi törvenyszekek megval
toztallak a nöröl taplalt velemenyt. Lehet, hogy igaza van ebben. 
Egy köt iilmenyr öl azonban megfeledkez1k a nemet ir6 : ma mar j6-
val kevesbe a szeut eletü färfiu, mmt volt valamikor regen, a Ter
tullianusok es szent Krizosztomuszok koraban. Es sokkal keoyelme
sebbek vagyunk. semhogy kedvünk: lenne palcat tör01 a nök felett. 
Talao legkevesbe azoknak fe1e felett, akik azt me!!erdemelaek. jJa 
azok: se nem lelki problemak irant, nem 1s sriminol6gia1ak. Egy fok
kal lejjebb all6k : gazdasägilag szüksegesek. 
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a regi görögök politikäjar61, azonkivül pedig ket kötetben 
kiadta parlamenti sz6noklatait. Sz6 sincs r6l1:1, nem a .Mira
beau ekessz6läsa csillo~ ki ezekböl 'l beszedekbol, mint 
ahogyan Ribot egyältalän sohasem pälvazott a demagog
baberokra. Beszedei, akär a lenye, szegletesek, de m!ndig 
tarralmasok, logikäjuk kerlelhetetlcn es borotva-eles. Erde
kesek ket szempontb61: ·e1öször, mert visszatükrözik annak 
Jenyet , aki ezeket a beszedeket elmondotta, masodszor azert, 
mert bevilägitanak a köztä.rsasäg harmincöt esztendejenek tör
tenetebe. 

Erdekesebb veretu näla a mäsik uj halhatatlan, Maurice 
B a r r e s, akit Herediänak helyebe valasztott meg az Aka
demia. A j6 Heredia ! Eleteben soha sem är ott senkinek es 
a haläläval - ments isten a maliciät61 - segitett az öt tul
elö halhatatlanokon. Tudniillik amikor Pasquier herceg hala· 
läval megürült az egyik hely, a j6 ukademikusok nagy zavarba 
jutottak. Ket kornoly jelöltet ajanlottak a rnegürült helyre. 
Ribot-t es Barres-t. Es a halhatatlanok nem tudtäk eldönteni, 
melyiket keressek. A dilemrnäb61 aztän Heredia segitette ki 
tärsait, arnennyiben szep csendesen, f ejtünes nelkül örökre 
elhagyta a kupoläs palotät. Meghalt. Es ezzel a problema 
meg volt oldva: foglalja el Ribot a Pasquier herceg szeket, 
Barres pedig a rnäsikat. Ebben a megoldasban megnyugodott 
mindenki es att61 fogva bizonyos volt, hogy akik majdnem 
ellenjelöltjei lettek egymäsnak, ezuttal kenyelmesen, agitäci6 
nelkül, mindketten bejutnak a Richelieu-kollegiumäba es ma
gukra ölthetik pälmakkal kivarrt zöld akademiai frakkot es 
oldalukra köthetik a gyöngyhäz-markolatu kardot. 

B a r r e s is jätszott politikai szerepet, söt a naciona
lizrnus szolgälatäban ma is belelteveredik ezekbe a harcokba. 
Az Akademiäba azonban iräsmuvei juttatäk. 

Elsö nagyobb munkäjät 1885· ben irta. rS o u s l' o e u i 1 
d e s B a r b a r e S:1> a dme, regeny es azt targyazza, hogyan 
elnek az elszäszi franciäk, akikröl a nemetek - ök a bar
bärok - le nem veszik a pil'antäsukat, hanem minden moz
dulatukat kemlik, fürkeszik. Ezt az iräsmuvet Paul Bourget 
fedezte fel, nagy cikket irt r6la, amelyben tart6zkodäs nelkül 
kijelentette, hogy Barres egyik ekessege lesz a francia regeny
irasnak, mester, akinek elvitathatatlanok lesznek az erdemei. 

Barrest ez a f elf edeztetes termeszetcsen kellernesen erin
tette. Hogyr.e. Akkor mär härom esztendeje küzdött azert, 
hogy eszre1 etesse magät. ElozOleg revüket alapitott, azokba 
irt. de persze Paris gazdag irodalmi produkci6jäban egeszen 
elveszett, nyomtalan elveszett a fiatal embemek elso nehäny 
eröpr6bäja. 

-



Ady Endre verseiböl. 
A költö sajtö alatt levö kötetcböl. 

EGY PARISI HAJNALON. 

Sugaras a fejem s az arcom, 
Amene jarok, szall a csönd, tiad, 
Fölkopogom az alv6 Parist, 
Fenyevel elönt a haj11ali nap. 

Ki vagyok ? A gyozclmes eber, 
Aki be' ärta irne a Napot 
S aki napfän} es gl6riäban 
Büzken es egyedül maga ragyog. 

Ki vagyok? a Napisten papja, 
Ki aldozik az ejszuka toran, 
..f1:gy ven harang megkondul. Zughatsz. 
En pap vagyok, de pogäny pap, pogany. 

Haranghuzäs közt, hajnalfenyben 
Gyujtom a längot a mäglya alatt, 
Täncolaak Ielkemben s a mäglyän 
A sugarak, a napsugarak. 

Evoe szent ös lang, Napisten. 
fyleg alszik itt e cifra rengeteg, 
En värtam, lestem a te jältöd, 
Papod vagyok, bolond, beteged. 

Säpadt vagyok ? Piros sugärt ram. 
Boldog Ad üköm pirosabb legeny 
Volt ugyebär mikor papod volt ? 
Hej säpadok mar ezer eve en. 

Szent Napkeletnek martirja vagyok, 
Aki enyhülest Nyugaton keres, 
Tältosok ätkos sarja tallm. 
Säpadt vagyok ? Oh f ess pirosra, f ess. 

Gyülölöm dancs, keleti fajtäm, 
Mely, hogy kifäradt, engemet adott, 
Ki säpadtan fut Napnyugatra, 
Hogy ott imädja Urat, a Napot. 

-
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Hogy volt ? Mindegy. Färadt verem, 
Imaaom a fenyt, längot, meleget, 
Keresek egy cscdat, egy titkot, 
Egy Almot. S nem tudom mit keresek. 

Keleti verem, ez a lomha, 
Szomjuhoz6an issza Nyugatot: 
A Napisten legbusabb papja 
Reg kisz6rt, faradt sugara vagyok. 

Egy n6ta csal. Reg daloJhatta 
Szent Azsiäban szep, vad barna läny, 
Egy illat üz, csodav ragb61 
Lehelte tän be egyik ösanyäm. 

Valami 6si, regi rontäs 
Szäll el6ttem s en lehajtom fejem, 
Värok valamit. S amit värok. 
Nem dicsöseg, nem penz, nem szerelem. 

Mit värtok ? Semmit. Egy asszony 
Utamba allt es neha cs6kod ad : 
Sohse Iätott ez a cs6kos Paris 
E.:ltegebb es szomorubb cs6kokat. 

Värok Lesz egy vegso borzongas, „ 
Nepszälltakor jön, el fog jönni, el 
s akkor majd hiaba ebresztnek 
Könnyes cs6kkal es cs6kos könnyüvel. 

Elmwik a Napisten papja, 
A Iegfurcsäbb es a legbetegebb, 
Aki färadt volt, mielött elt 
S aki meg Parisban sem szeretett. 

Evoe szent 6s1Ang, Napisten, 
Kihuny a lang, Paris . riadva zug. 
Uj csatära indul az Elet, 
A nagyszerU, a pompäs. a hazug. 

En is megyek, k6bor, pogäny hös 
Uj balga Don, modern bolond lovag, 
Ki, mi van is, irtja, kisz6rja 
Önlelkeb61 az aldott älmokat. 

Sugaras a f ejem s az arcom, 
Zug a harang, megyek lassan toväbb: 
Megäldozott a dus Pärisnak 
Kövein a legkoldusabb nomad. 

\ 
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Az aldozat. 
lrta: Szini Oyula. 

I. 
Nagyon siet;6ny polgflri lakäs. A butorokat n~m a j6 izles, ha

nem a kenytelen szcgcnyseg valogatta összc. Kä.rpittal bevont karo'i
szekek ~'Y börpamlaz köL'6 sorakoz.n 1k. Az a:hlakon tarka, csunya es 
olcs6 fü gönyok, a. falakon olcs6 ola jnyomalok, a legekcsebb falon 
szembeszökön egy binuett kefelarl6 függ; megis valami beteges reod 
nL egeszbeu, am1t csak assLouy1 kez tutl fännta1 tani. M a 1 y a s, a. csa
hidfO a. pamla~on ül, a szeme föle zölJ eroyö van kötve, amely a16l 
fokete szemuvege kandikll ki zordonan. ElOtle Ti 1 i, a fe1ese~e es 
M ä. r t a, a leaoya ülnek. A lel\ny tizenkilenc 6ves, talan hnszoi.egy is. 

NI ä 1 y a s: Hat idaig jutottunk. (Siränkozva.) Mit vetet
tem en az Isten ellen ? 

Ti 1 i: Majd meggy6gyulsz . . . 
M a 1 y a s: Ugyan, hallgass. Az orvos kereken meg

mondta, hogy egy het mulva semmit sem fogok mar latni. 
Vissza sem mehetek többe az irodaba. Ti meg ehen fogtok 
halni. (Hoss u, kinos csönd.) 

Ti 1 i : Mind1g ilj en voltal. Nagyon hamar ketsegbeestel. 
ha nem lettem volna mindig melletted, tudj' isten, mi törtent 
volna veled. 

r..1 ä r t a: Papa, en mindennap el fogok menni a 
templomba erted imädkozni. 

1'v1ä1 y a s : Locsogas-fecseges ez. Nem hasznäl semmit. 
Minden keso mar. Egesz ejjel r61atok gondolkodtam az agy
ban, sötetbe'1, aztän nem birtam toväbb, kitapogattam a gyu
fät, a gyertyät, meggyujtottam, fogtam a gyertya längjat, 
ereztem, de nem lattam semmit . . . Fiaim, en egeszen meg
; akultam. 

A ket nO sapadtan, mereven ül. Zokogni nem mernek, de a sze
mükbOl bOven hull a köuy, amelyet a vak mar nem lä.t. 

M ä 1 y a s : Most mar mindent tudtok. Azt is tudjatok, 
hogy engem ki fognak lökni az irodäb61 minden filler nel
kül. Mehetek koldulni. A Marta majd karonfogva kivisz az 
utcära, megall a sarkon es a kalapomat a labam ele teszi ... 

M ä r t a: (hangosan felsir.) 
M ä 1 y a s: Ne sirjatok, ez nem hasznäl semmit. (Elke

seredve.) Hat megerdemeltem en ezt? Nem ugy dolgoztam 
egesz eletemben, mint v.:1lami 16? rlem megvoutam-e magam
t61 dohänyt, szeszes italt, mindenfele mulatsägot, hogy meg 
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tudjak veletek elni? Bezzeg jobb Jett volna kirugni a häm
b61, megk6stolni a bort, a muzsikät, a szinhäzat. Ugy is 
mindegy lett volna. De en a szäjam elol sp6roltam meg a 
penzt, hogy fizethessem az eletbiztositäsi rätakat. 

T i l i (ketsegbeesve) : Ezeket is hiaba fizettük. Milyen 
j6 volna az a penz most együtt. Nem mondtam mindig, hogy 
tegyük inkäbb a takarekba ? 

M ä l y a s · Tudtam en, hogy meg fogok vakulni ? Az 
ügynök addig . järt a nyakamra, amig alä nem irtam a 
kötvenyt. 

Ti 1 i : Ötszaz pengonkbe van ez a kötveny. (S6hajt.) 
M a 1 y a s (gunyosan): De ugye, ha meghalnek hirteten, 

v«ratlanul, sok penzt jelcntene az ! Egyszerre meg volnatok 
mentve. 

II. 

Csapc;zek. Hajn~li alakok lezengenelr. A levegö a palinka ~s a 
kapadoliäny büzevel van tele. Nchäny ember mär a Jejet 16r,alja. 

M ä 1 y a s (megoldott nyelvvel) : Nem erdemes becsUle
tesnek lenni. Egesz eletemben dolgoztam, mint a 16, takare
koskodtam, aztan eg} szerre megvakultam. N em köllöttem a 
kutyänak se. (lszik ) 

E g y v e n k o r h e 1 y: A kutyafajät szomszed, de j6 
cugjn van. I\lintha velem ivott volna egesz eleten at. 

I\J a 1 V a S: J6 ez a szivnek, a kedelynek es a CSa}a
domnak. 

A k o r h e l y : A csaladjänak ? Hat az türi, hogy ide-
järjon? 

M ä 1 y a s : Hogyne türne . . . 
A k o r h e 1 y: Est mär igazan nem ertem. 
M ä 1 Y. a s : Sok dolog van a vitagon, amit nem lehet 

megerteni. En ertem. 
A kor h e 1 y (megvetoen) : Ugyan mihez ert kend ? 

(I\läsfele.) I\Iindig eliszsza az eszet. 
Mälyas (dühösen): 11.)et nekem ne mondjon. Nem , 

tudja, hogy en milyen ember vagyok 1 Ha tudna az igazat, 
hat ... 

A k o r h e 1 y (meg hangosabban): Hat milyen ember 
maga ? Olyan . . Akarcsak a többi . . . Itt ne hencegjen. 

E g y a s z o n y : (harminc-harmincöt eves, szegenyes 
ruhaju es mar fel 6ra 6ta ül egy pohärha mellett.) Nem kell 
bäntani a vilagtalant. 

M ä l y a s : BLZony nem kell bäntani. En nemcsak vilag
talan vagyok, hanem martir . • . (a korhelyhez): Tudja-e 
gama mi az a martir ? 
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A kor h e 1 y: Valami nagy s zamar lchct: hn olynn, 
mint mnga 

ßl n 1 y a s (feleje vägja a poharat. A pälinkns küzbelep 
es \'iS~zatartja a korhelyt, azutän eli..ilteti cgy mäsik helyre. 
Dörmöges, szitkok.) 

A z a s s z o n y: Nem kell bantani a vilngtnlant. (Leül 
l\lalyas mel 'e .) 

11 a l y a s : Engem szid az a gazembcr? Ncmcsak viläg
tal m va~yok, h mem becsületes ember. Egesz elctemben be
csületes ember voltam. Ha most iszom, akkor is becsületböl 
teszem, önfelaldozäsb61. Nero a magam örömcre iszom. 

Az as sz o ny: Nem koll bäntani a vilagtalant. 
M a 1 y a s (dühvel, önfel~dten): Hat tudja rneg az a gaz

ember, hogy en ki vagvok. En tanult cmber vagyok. Nekcm 
nem kell a palmka. En a pälinkaval csak ölöm magamat. 
Be van biztositva az eletem es azert iszom, hogy mcntül 
hamarabb elpntkoljak, hogy aztän legycn penz a csalädom 
szä.mära . . . En martir vagyok. 

A kor h e l y: Hat nem mondtam hogy szamär. 
M ä 1 y a s (a hang f ele akar rohanni, de az asszony 

visszatartj ~ es leülteti.) 
A z a s s z o n y: Nem kell a szegeny vilagtalant bän

tani. (f\talyashoz.) Ne hallgasson arra a reszegesre, nem 
tudja, mit beszel, sokat ivott. 

l\J a 1 y a s: De miert nevez szamarnak? . . . Mondja, 
asszonys lg, nincs e nekem igazam, nem vagyok en b ecsü
letes ember, nem vagyok-e en ravasz ember> Megteszi-e 
azt meg valaki, hogy me~ölje magat a csaladja kedveert? 
Es hozza meg ilyen finoman? 

A z a s s z o n y: B1zony nem. 
Mäly as: Van-e meg olyan j6 boloncl a vilagon, mint 

en? Több mint husz evig dolgoztam a csaladomert es meg 
most is, hogy megvaku1tam, gondoskodom r6luk. (Ellägyulva.) 
Pusztitom magam. Egy het mulva mär ki fognai< teriteni. 
Es akkor odahaza lesz penz, sok penz. 

A z a s s z o n y: Ped1g kär ilyen derek emberert. Meg 
egeszen fiatal. 

i\l ä l y a s: ~lär ötven eves vagyok. 
A z a s s z o n y: Meg se lätszik. Olyan, mintha harmincöt 

eves volna. Bizony kär erte, hogy igy pusztitja maga.t. 
M ä l y a s: Ilyen ~agyok en ! 
A z a s s z o n y : En ismertem egy vilagtalant, az ege

szen maskepp csinälta. Az is ol} an okos, tanult ember volt, 
mint maga, aztän elment a paphoz, helyet kert tole a templom 
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elott. Epp olyan szep, vastag hangja volt, mint maganak. 
Különöst::n az asszom·ok szivere tudott hatni. Csak ugy dült 
n kal ·p1äba. a sok f1ller. Öt ev mulv" mär sajät haza volt a 
J6zsefvärosban. · 

~1 a 1 y a s : En nem allok oda koldutni. Sokkal büsz
kebb vag ok. Az•än meg . . . ki vezetne engem oda a 
tem~h.>"11 ele. A fetesegern uriasszony, a leanyom urikisasz
szony ts restel ek a dolgot. 

A z a s s z o n y : Annak a vilagtalannak is volt . . . 
egy barätnöje. Az vezette oda n templom ele, delben es ~sie 
mindig etelt vilt . neki, aztän hazakiserte, lcfektette, äpolta, 
moso1t, tal<ari tott reäja. Bizony ugy eltek, mint a galambok. 
A barätneja nena elvitte a csapszekbe is, mikor sok volt 
a penz. 

M a 1 y a s : Sok embernek ilyen szerencseje van meg a 
vaksägban is. 

A z a s s z o n y : Szerencsenek szerencse, de elebb hozza 
l.cll fogni. A vilägtalan emberek mind okos emberek es meg
erz.1k, hogy kiben bizhatnak, ha nem is latjäk az arcat. Eleg, 
ha megfogjälc a kezet. (~legfogja Mälyas kezet.) 

III. 

Egy templom clött. Elegäns un~k es hölgyek vonulnak be misere. 
A tcmph)ma 16b:\n zold ernyövel, fckelc szemüve~gel szemen egy ötven 
ev körü1i embn ül, megroskadv.l, a nyornoreKolt eltanult tartt\&aval. 
McUette egy aS5ZJny kuporog es neba felszed1 bei~ C4le a krajcä.1okat. 

A f e r f i (szep, szivhez sz616 b ariton hangon) : Egy 
kis csckel) seget . • . egy szegeny vilagtalannak. 

A z a s s z o n y : D.cserte::,sek az Ur Jezus Krisztus . 

. 
A müveszet ugy viszonylik a termeszethez, mint a bor a 

szOllö11oz. G r i l l p a r z e r. 

Az iµazi müvesz sohasem ugy lat ja a clo1gokat, mint amilye
nck val6ban ~ ha igy latna, megszünne müvl!sznck lenni. 

0 s c a r \V 1 l d e. 

A vilagon a leglöbb ostoba-agot talan egy keptati festm6ny 
hallja. J u l e s e t E d m o n d de G o n c o u r t. 
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Az ember es munkaja. 

- Arnerikab61 mar egyszer hire jö:t, hogy orvosoknak 
sjkerült embereket h a 1 o t t a i k b 6 1 f e 1 t ä m a s z t an i, 
azaz tudomänyosan sz6lva, a mar teljesen megszilnt szivrnu
ködest ujra rneginditani es s verkering st uj futäsra ösztö
kelni. De akkor AmeriKäb61 erkezett a hir, a humbug haza
jab61. Most azonban Angliäban Sataktonban hajtottäk vegre 
a kiserletet, meg pedig sikerrel. Feküdt ott a k6rhazban egv 
nagyon öreg; hatvanharom eves, beteg emr er. Operaci6t haj
tottak rajta vegre es czert kloroformmal claltattäk. A mütet 
sikerült, de az öreg ember ncm birta ki a klorofot mot. Egy
S7..erre csak a lelegzes megszünt, az ütöer nem muködötr. A 
beteg meghalt. Ekkor az 0rvos hirteten elhatäroztl'\ magät. 
Kis bevagast tett, azon a helyen, ahol a sziv legkönnyebben 
hozzäferhet\ benyult egy pinzcttaval es masszirozni kezdte 
a szivet. Hatvan mäsodperc mulva az ütoer gyengen meg
indult, a lelegzes megkezdödött, a halott ujra eledt. l\Ia az 
öreg em ber ep es egeszseges. 

- Sziciliaban, Castelio di Maniaceban meghalt a minap 
W i 11 i a m S c h a r p angol ir6. Dante Gabriel Rosscttiner, a 
költÖnek CS festÖnek j6 barätja VOit es az Ö körehez tarto
ZOl t. Szubtilis, szines versekböl kö•eteket bo~sätott közre, re
genyeket irt es essa} ket meg mükrit1käkst. Ezt a nag~' mun
kät betegen dolgozta vegig, 1856-ban, szivbajjal a gyönge 
testeben született es csak a legnagyobb 6vatossaggal, ön
megtagadässal, minden elvezettöl, mulatsagt61 val6 tart6zko
dässal tudta az eletet kihuzni egeszen mostanig, amikor a 
haläl megis megkapta, arni a .haläle. Es most, amikor kihunyt, 
a nevere uj dics6seg derül. Evek 6ta jelennek meg London
ban regi kelta regek, ragyog6 angol nyelvre ätültetve, atdol
gozva. Az ir6juk Fiona Maclead, senki sem tudta, hogv ez a 
Fiona Maclead - V/iiliarn Scharp, mint ahogy ~nn3k idejen 
senki sem tudta, hogy Ossian az 1\Iacpherson. Ebben a sk6t 
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eredetü angol ir6ban volt anyi romantika, hogy a halälaig 
eltitkolta munkäjänak legszebb dicsöseget. 

- A pärisi könyvpiacon most megjelent egy könyv, 
amelynek a cime F r an g o i s R a c k o c z i II. par Emile 
Horn. Horn Eduard magyar ällamtitkärnak a Pärisban el6 
fia irta. A ma1?yar kritikusoknak, ha majd foglalkoznak a 
könyvvel, a legföbb kifogasuk az lcsz, hogy a mi Rak6czink 
nevere egy egeszen f olösleges c e t is belecsöppentett. Pedig 
volna a könyv eilen sok mäs mondanival6 is. Peldaul a kö
vetkezö : A magyar tudomänyossAg härom ägban dolgozik 
majdnem kizär6lag. Jogäszok vagyunk, nyelveszek es törte
neszek. De azert egy tisztesseges, vilägos es hasznälhat6 
közjogot nem tudtunk magunknak megcsinälni, a finn-ugor 
vagy török kerdes meg mindig nincs eldöntve, a magyar 
törtenelem pedig egyesen felig szandekos, felig öntudatos 
hazugsägok hasznälhatatlan szemetrakäsa. Sehol a vilagon 
ann:yi tevedest es hazugsagot össze nem halmoztak, mint a 
mi törtLnettud6safok, hogy azutan nemzedekr61-nemzedekre 
toväbbadjäk az ut6doknak. A Räk6czi fölktlese, a kuruchä
boru, peldäul ugy el a lelkünk ben, mint egy nagy nepharc, 
egy hazafias fölbuzduläs, amely az utols6 parasztot is fegy
verre sz6litotta Ausztria ellen. Holott a parasztnak, az igazi 
nepnek talän ma sem az elsö gondja a hazafisäg, akkoriban 
meg eppen ez a fogalom a mai ertelemben nem is elt az em
bernek gondolkozäsäban. A Räk6czi felkelese elegedetlen 
mägnäsok harca volt az osztrnk csäszär ellen. Räk6czi tisz
teletremelt6 alakja, a jämbor es küldeteseben hivö, melt6sägos 
fejedelem-karakter maga is nagyon csodalkozott volna, ha azt 
mondjäl{ neki, hogy a magyar nep vezere. A magyar nepet 
ö csak zsoldjäban tartotta, ellätta fänyes uniformissal es talan 
kesötb eljövendö idökre megcsinalta volna a magyar nep szä· 
mara a függetlenseget es magyar kulturät, ha olyan condol· 
tiere alakok, mint Oe~ kay, Bottyän es a több1ek el nem adjak 
magukat a jobban fizetonek, meg a generalisai Szatmärnäl 
egy kis penzert, egy kis birtokert, egy kis hivatalert le nem 
szerelnek. - Az ember ezt värnä att61 a könyvtöl, amelyik 
Pärisban, a mi levegöi kön kivül jelenik meg, De nem. Csak 
a mHgyarul szämtalanszor olvasott dolgok vannak benne, 
nemzeti harcr61, bubanatr61. A magyar tudomanyossäg keze 
messzire elnyulik . . . 

- A sok embergyilkolns utan vegre az oroszok is hoz
nak valami aldozatot a kulturänak. Feltalältäk a pe repuszk-ot. 
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A perepuszk egy uj fajta vaj, helyesebben uj fajta margarin. 
Ezzel csaljäk most Moszkvaban es Petervärott a gazdasz
szonyokat. Igazi vajb61, de kevesböl - faggyub61, napraforg6-
ola1b6l es k6kusz zsirb61 va16. A kereskedonek harminc szä
zalek meg nem engedett haszna van belöle. Es biztos haszna, 
mert a vajt61 sem a klilsejere, sem az izere nem lehet meg
különböztetni. 

- Budapest fejlodese csodalatosan gyors. Csak B e r 1 i n 
gyarapodäsa foghat6 hozza. 1861-ben 547571 lak6ja 
volt, 1875·ben mar 966 858 es 1890-ben 1.578,784, 1895-ben 
1.677 ,304, 1900-ban 1.888,848 es ma körülbelül ket milli6. 
Evenkint 50,000 apro berlini születik es 20,000 häzassagot 
kötnek. A varosi bevetel 16.430,145 marka, a kiadäs 20.907,206, 
ugy hogy a lakossäg mindössze ~.477,061 märka varosi ad6t 
fizet. 1904-5-ben, a bevetelek fölöslege 5.305, 294 märka volt· 
Ezt az eddigi fölöslegekhez csapva, Berlin värosa ma 
20.571,811 marka keszpenz fölött rendelkezik. Läthat6 tehat, 
hogy nem is szaporodik olyan rohamosan, mint Budapest, 
de penze - az több van. 

- Van egy jämbor francia filoz6fus, Bonaldnak hivjäk, 
aki az ö ng y i 1 k 0 s s ä g d i c s er e t et a következ6kben 
zengi: Az öngyilkossag bizonyitja az ember felsöbbseget az 
ällat fölött, mert hiszen öngyilkos ä!latot meg senki sem 
Iatott; 2. bizonyitja, hogy az allatok csak lelektelen meka
nizmusok; 3. bizonyitja a Ielek hatalmat a test fölött, mert 
hiszen a lelek inclitja az ember kezet teste elpusztitäsära ; 4. 
bizonyitj a a Ielek letezeset es a testtöl va16 különbözö voltät; 
5. bizonyitja vegül a leleg halhatatlansagät, mert ha a lelek 
megtudja ölni a testet, ez azt jelenti, hogy a testet megöli, 
de önmagät nem. „Önmagät megölni" ez ertelmetlen dolog, 
lehetetlenseg, mert minden letezö csak akarhatja a lete
zeset . . . de ez -mär filoz6fia, ezt ugy sem ertjük, erröl ne 
beszetjünk . . . Erdekes azonban egy mäsik francia ir6nak 
es gondolkoz6nak, Faguetnak a velemenye, hogy aki azt 
mondja, hogy az öngyilkossägot a civilizaci6 tette olyan 
sürüve. Elöször is anyagilag könnyü es közelfekvo, mert ott 
fekszik az asztalunkon a revolver. Azelött ha az ember ösz
szeveszett a szeretöjevel, vagy a felesegevel es meg akarta 
ölni - ki nem akarta egyszer legaläbb a feleseget vagy a 
szeretojet? - j61 elverte az asszonyt. Most az «ember» re-



volvert fog es val6ban megöli. Amikor aztan a baj megvan 
az «ember~ haläntekon lövi magst . . A fo oka azonban e 
sok öngyilkossagnak az orvostudom äny es higienia fejlödese. 
Amikor a civilizäci6 ezeket meg a mai fokra nem emelte, a 
gyönge, eletre keptelen szervezetek mindjärt kezdetben el
pusztultak. Most megmentik öket, de a küzdelmet az elettel 
nem birjäk es öngyilkosok Iesznek. 

- Jat"'fmban tudvalevöen sok a földrenges es ezert 
f a h ä 7 a rat epitenek. De a fohazak is összedülnek es ezert 
küJön('c:; gr d t forditanak az epitendo haz heivenek a meg
välaszt~c:;{u Megfigyeltek ugyanis hogy ha lejtöre, domb
oldalra ep: i r, könnyebben baj rri, mintha egeszen lapos, viz
szintes te1c eptilt. Hogy pedig nz uj hazak szilardsägat ki
pr6bäljat· 1 Jlön erre a celra l tt. zült gepekkel, mesterseges 
földrengec: : sinälnak. 

- . emetorszägban 1ost erdekes foly6irat indult meg. 
A cime: .Iutterschütz es ·1 szerkesztoje dr. Helene Stöker, 
ismert f cm : • i s t a ir6nA. A foly6irat foglalkozik a szüloi 
viszony, r .'):t . .-relem, häz< ~sag, baratsäg, prostituci6 proble
maival e" minden vele Ö!=:SzefüggÖ kerdesseJ, filoz6ffai, faji es 
törteneti alav0n. Regi, elavult velemenveket es intezmenyeket 
tamad es U 1n .ak töri meg az Utjat. 

1 
- F ·11csa hires ember halt meg a heten Münchenben. 

A p J 6. g i t m b o 1 o n d j a volt szegeny Mattenzi August. 
Evek 6t egyebet sem csinfilt, mint elarasitotta gorombR, szit
koz6d6 1 ·eleivel a hiresebb irokat, akik vaJamilyen uj könyet 
tettek közze. Regeny, filoz6fia, tudomimtos munka, mindegy 
volt szegenynek, mindegyikben ugy talälta, hogy a szcrzö az 
ö gondolatait lnpta el, az 6 kön"vet plagizälta, amelynek a 
cimet azonhnn elhallgatta. Az ir6k eleinte feleltek neki ls 
1iltakoztak a t:imadäsai ellen, kes0bb azonban ismert lett es 
minc!enki ne\ t:tdt rajta Szegeny persze artatlan örült volt, 
bizonyara azonban sokszor rahibazott amikor az embereit 
plagiummal vädolta. 

-



Vincent van Gogh. 

B e c s, januar vegen. 
A be ... si amatöröknek väratlanul szenzäci6val szolgalt a 

l\Iiethke-f ele becsi mülrnreskedes, amikor a Dorothee-gossei 
izleses szalonjaban kollektiv kiallitäst rendezett a modern 
piktura eg3 ik legerdekesebb alakjänak, v a n Go g h n a k 
müve bül. A meglcpetes annäl nag~ obb volt, mert sokan voltak 
osztrak mük11tikusok, akik kivetni val6t talaltak azon, hogy 
tize'l\Jt esz•endövel ezelott ePmn} t külföldi festönek müveibol 
~kar vasart csapni a muärus akkor, arnikor pedig eleven es 
oszträk piktor is akad eleg, al<i räszorulna arra, hogy meg
elheteset az efele gyüjtemenyes kiällitäsokkal elömozditsäk. 

Miethke hallgatott a figyelmeztctesre es egyidöben ket 
ilyen ki Jlitast rcrdezett. Eg} et a halott piktor alko1asaib6l, 
egyet ped1g egy elevcnnek, Hab er m an n bär6nak kepei
b61. helJen ezentul a publikum. ~Iely:knek van több jogo
sultsäga. a halott me~ter elsörangu kiällitäsänak-e vajJ n, 
vagv annak, au clyet cgy erzt'•stelen, hideg, technikäz6, ecset
virtuozn:i~- ket- e·bl)l hordtak össze ? 

A nilasz frnppäns volt es magät61 következ6. A halolt 
müvei e!etet lehellök, frissek, üdek, az el:e azonban kellc
metlenek, kript~slaguak, olyanok, amelyck meg a megszülc
tesük elött rc>gen tuleltek önmagukat. A nema harcban a 
halott gyözölt. l\1unkf\i csudiilatot valtottak ki az emberekböl 
es a kis, alig negv ven kepböl 8116 magänkiällitas - kenyte
lenek vagyunk az ismellessel - elsörangu müveszeti szen
zäci6vä nött meg. Gogh gyözött es aki rohamosan h6dito ta 
meg a francia, angol, ho!land, belga közönseget, annak zseniJe 
most bämul6ivä tctte ezokat is, akik legtoväbb huz6dta!< az 
impresszionizmus16;, az ecset natural1zmusät6l: az osztrak 
festöket, osztrak mubiral6kat. 

Lekerlil-e ez a s1epseges kialhtas Budapeshe is, ahol 
oly ke\ esen ismeri'{ ezt a n :igy festot, eletenek müvet, evolu
ci6jänak majdnem mesebe illö törtenelet ? 

Amit eleter61 tudunk, javareszt küls0seg. Tudjuk, hogy 
többször cserelt foglalkozast es csak nagy kerülö uton ke
resztül jutott el igazi hivaiasahoz. Volt mindenfele: kereskedo, 
tanit6, ut6bb protestäns lelkesz, mig vegül müärusb61 muvcsz 
lett. Mindez azonban külsöseg csupan, amely meg edes-ke\·eset 

-
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magyaräz meg a van Gogh bels6 fejlodeseböl. Err61 ugy
sz6lvan semmit sem tudunk es aki ennek az embernek csu
dälatos pälyafutäsät meg akarja erteni, vagy ertetni, kenyte
len a legval6szinütlenebb hipotezi;;ekre alapitani vegsö követ
kezteteseit. 

A lelek biiodalma tulsägos~n bizonytalan valami ahhoz, 
hogy megkiserrsük Gogh egyenisegenek kralakuläsät pszikol6-
gi e1.1 alapon rekonstrualni. Mäs dolog lenne, ha megkisertenök 
egy imaginärius portrec festeni r6la. Talän ez a kep olyan 
lehetne - ha j6, - hogy a portre a lelket is visszatükröz
tesse, mivel azonban ez legaläbb is kerdeses, csak a leg
autentikusabb adatok feljegyzesere kell szoritkoznunk. Az 
ilyen kepzelt portre megrajzola:5a külömben is szerfelett ve
szedelmes, mert könnyen lehet, sokakban illuzi6t rombol. 
Illuzi6t rombol azokban, akik aztän e portre megerzekitese 
utän fels6hajtanak : 

- En masnak kepzeltem es mäskeppen. 
Ambar meg ez is kevesbbe veszedelmes, mintha ezt 

jegyeznek, meg : 
- En is ilyennek gondoltam. 
Mert e.-re a masodik megjegyzesre rendesen azok fanya

lodnak, akik semmit sem gondolnak, söt akik vagy egeszen 
elszoktak a gondolkodäst61, vagy pedig sohasem is folya
f!lOdtak ehhez a neha elkenyszeredett szellemi processzushoz. 
Erthetök hat azok az okok, amelyek visszariasztanak att61, 
hogy hidat epitsen e nagy müvesz es a közönseg között. 

Van Gogh 1853 märcius harmincadikan született Groot
Zundertben, Hollandiäban. Az atyja protestans lelkipasztor 
volt. Gogh gyermekevei semmiben sem külömböztek a kora
beli többi gyermekek elsö esztendeit61. Amikor felserdült, 
keresked6i pälyara Iepett es több eszten<lön keresztül hol 
hägai, hol londoni, ut6bb pärisi kereskedö cegek szolgalatä
ban allott. 187ö-ban font.:>s valtozas törtent velc. ~legunta 
eddigi foglalkozäsät, elhagyta Parist, visszatert hazäjaba, ahol 
egyszerre csak mint - neptanit6 bukkant fel. Tanitani akart. 
Amde meggyözödött r6Ia, hogy a tanitäsra val6 hajland6säga 
nemcsak arra a szük körre terjed, hogy kis parasztgyerekeket 
tanitson a betüvetes tudomanyära, hanem tulterjed azon. Mi 
a hatara annak a hajland6sägnak, Gogh maga sem tudta. 
Azt azonban erezte, hogy tanitania k e 11 es hogy a tanitä
sänak magasztosnak kell lennie, a lelkeket felemelönek. Ma 
mär tudjuk, mi volt nagy tanitäsa: uj iränyt ado•t a modern 
pikturänak, 6 azonban akkor meg nem tudta ezt es azt hitte, 
alegmagasztosabb tanitäs, ha istcn igeit hirdcti. Mily tevedes, 

' . 
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amely nehäny remekmutöl fosztotta meg az cmberiseget. 
Mert a balhit meg nehäny esztenJöre clteritette Goghot val6di 
h1vata--at6J. 

1874-ben Amsterdamba ment, hogy theologiai tanulmä-
nyokat folytasson. Következö evben mär Brüsszelben eh, a 
hovä. azert ment, mert megtlivt tk, tartson a Borinage mun
kä.sainak bibliai fololvasäsokat, magyara,1.za nekik az evange
liumot, u gy, amint azt ö maga ertelmezi. A nyolcvanas 
esztendokben - de hogy mikeppen törtent, maig fekieritetlen 
rejt~ly - egyszerre nyilvänvalova valt elötte, hogy mäs 
kifejezesi eszközre van szüksege mint az ekessz6lasra, ha 
val6sägban reszt akar venni az emberek intenziv, munka3, 
egyszerü eleteben. 

Rajzolni kezdett. 

188 1-ben ujra visszatert Hollandiäba, szüleihez, Et te n 
falucskäba. Ott minJent lerajzolt, ami csak szeme ügyebe 
esett. Egyik unokanövere reven, aki ~1 a u v e nevü f estönek 
Jelesege, megismerkedett ezzel a közepes tehetsegü piktorral, 
aki megnezte a Gogh rajzait es talä.n mert lelkiismeretes 
volt, taHn mert eleg eleslätäss-al bitt, telismerte rokonänak 
nagy tehetseget. Oda vette magahoz Goghot, tanitotta, de csak 
ket h6napig, mert azontul nem volt mit - tanitania. Gogh 
testverbatyja, Theobald erre penzzel segitette a lestver
öcscset es lehetöve tette, hogy ez Hägäba 1 bere jen magänak 
miitermet. A festö azontul nem 1s Järt semnufele mesterhez. 
Oktat6ja a maga kritikäja volt es a vegtelen, a nagy terme
szet. Vincent van Gogh ut6bb elhagyja a nagy varost, falura 
költözik, brabanti parasztok köze, azokat f esti es a szeme 
ele täru16 s1ksägokat, azoknak levegojet, ähitatos bekesseget. 

1885-ben Nuenen falucskäban festette meg hires kepet, 
a cB u r g o n y a e v 6 k>-et, amelyet ki is ällitott es amely
nek meg1e1enese utän elöször ragyogoit rä az elis ncres eltetö 
napfenye. U16bb felvetette magä.t az antverpeni akademia 
növendekei köze, egy evvel kesöbb - mindezt minö läzzal 
- Pärisba ment, itt rö ;id ide·g maradt, aztän megint elköl
tözött, de ezuttal francia parasztok kozött ütötte fel tan.} äjät. 
Egy ideig Arlesban elt, dolgozott es nem csinält egyebet, 
meg voltak szamlälva evei, mint csak dolgozott, hevvel, buz
g6n, szakadatlan. 

Munkaja azonban nem a fölösleges energianak volt az 
elhäritäsa, az elsekelyesedese. Több volt annäl es megha
t6bb. Alkotäs volt az, amely vegül is felemeszti az alkot6nak 
eleterejet. Mint egyik eletrajzir6ja megjegyzi: ~Nem Gogh 
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ment a termeszethez, hanem a termeszet ragadta ot magahoz«. 
Mayer Graefe mondja r6Ja, hogy nem megfestette a kepeit, 
hanem lihegve, zakatolva kilökte azokat magab61. 1889-ig 
Arlesban maradt. Összesen mintegy ket evet töltött Ht es ez 
id6 alatt festette meg összes aJkotasainak mintegy ket har
madat, szamszerint negyszaznal is több kepet. 

Mü veszetet eppen olyan komolyan gyakorolta, mint 
- a hasonlat trivialis, de taläl6 - bizonyos rovarok a sza
porodäs müvelelet, amelynek vegezteveJ, mert ez es csak ez 
voit a hivatasuk, eJpusztuJnak. Kimerült. Halä.lanak m6dja 
logikai befejezese Volt elt:.tent>k, 1889-ben a batJ ja, aki Vin
cent egeszsegeert agg6dott, Auers· sur-viseba vitte öcscset 
:i dr. G a c h e t szanatoriu ''Hiba. Akkor mär menthetetlen 
volt. A zseni megroppant. .\Jeglör e, megölte a tulfeszitett 
munka. Gogh a väsznlin elmondotta, ami mondanival6ja volt. 
Az olyan emberek, mint o, az alkotas läzat dragän fizetik 
meg. az eletükkel. 

A n-ikor kitombolta mat_at, vesznie kellett. De nem las
san es aprankent, hanem egy~zerre ~s hirtelen. Nem sülyedt 
idiot1kus älJapotba soha. Amikor revoivereböl magära Jött, a 
szanatorium ~zemel) zete berohant rozza. A kezelö orvos is. 
Az on os. Ostoba ember Jehete1t, mert azt az os!oba kerdest 
intezte a haldokl6hoz, mi inditotta erre a vegzetes tettre. 

Van Gogh azonban meg halala perceben is bölcsebb 
volt es az ostoba kerdesre li'indössze közönyös \·allvonoga
tassal felelt. 

Meghalt: 1890. julius huszonnyo!cadikan. 

A Becsben kiaJlitott ke~,ei 
Negyven evynehany kepe van kißllitva. Egyt61-egyig 

remek. Zsaner-ugy-ebar } Jeon rmus nem szerepel közöttük. 
E helyet van nehäny portre, 11ehany csendeJet, a többi 
tSJJkep. 

A portrek szelesen megfestett kepck, a melyek több
nyire ucy hatnak, mimha Gogh nngy ere;erek jä1ekai Jenne
nek. N ehany nagy vonal, nehäny nagy szinfolt. A ki rövid-
1at6 szemmel nezi 6ket1 rajznak nyomat se latja bennük. Es 
kisse tävolabbr6J ? A Jegkabit6bbnak, a legapr6Jekosabban 
megra1zoltaknak tetszenek. >Öreg asszony~ portreje egyszerü
segevel megindit6, >Pipäz6 paraszt«-ja meg a :oZuav(I. cimü 
kepei csupa megertes. Csudalatosan parosul benne a sziner
zek es a l<arakternek megerzekitese. 

KüJönösen ez az elsö tula1dosaga az, amely remekmü
vekke teszi a tajkepeit, ezekct a pompaz6 szinti buzafö'deket, 
viragos fäkat, kertreszleteket es kitudja meg hany motivumot, 



amelyet lefestettek sokan1 de megfesteni csak J.evesen es ki
v8.lasztottak ugy, mint Gogh. 

Felsorolni a kepei cimet, szäraz katalogus enumerälas 
lenne. Jelzökkel illetni alko asait, majnem käromlas. Lätni kell 
azokat a kereket es megerezni, rr egerteni, ugy amint azt 
Gogh tette, meger7ekit6je, poetaja a vegtelen tcrrr.eszetnek. 

Van a kepek között egy: az borzalrnas, remes, mert mar 
nem kep, hanem dokumentum. Az auversi szanatoriumban, 
Örülten festette meg azt Vincent van Gogh. 

Gondol-e \'alaki Budapesten arra, hogv ez a kiällitas 
oda is lekcrüljön ? R o m u 1 u s. 

Közgazdasag. 
A Magyar Telep tö eg Parcellä.zo Sani{ R.eszveny

t ars " säg tegr1ap la1 lolla meg elsö 1 endes közgv le~et H e g e d ü s 
s ndor elnöklescvel 20 reszvenye· jelenleteben, k1k összesen 10806 
r6szvcnyl kepvisehek. Elnok a 1egyzökönyv vezetesevel dr. Ullmann 
Karolyt, a t8rsasag titl<ärat b1zvan mel!, a je~\'Zökönyvvezetö elö
lerJesztelle az igazgat6"ag evi Jelenteset. A lelolyt üzletev lolyaman 
a bank ~9126 mag\'ar hold kiterjedesü inl!atla• okat szerzett meg. 
1Gß09 hold az ev folyaman 605 felnek ada1ott el, u y hog\' az ev 
vegen 1~553 hold maiadt az mezd tulajdonähan. A pa1cellaz:\- · k 
sorlln a vevöknek 3,031.7 44 konna, parreJlaza-1 miiveietek finan· 
c1rozfl.~a vc\gett ped1g 2,nü9.5t-5 L 01ona 30 fill6r jelzalogo-. kölcsön 
engedelyez1e1ctt ; ezen allomaoyb61 az atap t6 intezttek ; z ev veg61g 
3,797.0 .:8 koron , 611 filler ös zegü kölcsönöket engedmeny utjan 
atvallalbk, tovnhbi 1.803.500 korona 7ll filler kölcsön engedmem·e
zese n merleg lezaral'a utän menL vegbe. A közgyilies az igaz
gat6sag jelenteset tudomAsul vette s a felmentvenyL reszere meg
adta. A kozgvüles elhatarozta, hogy a tiszta nyereseghöl 21.472 
korona 63 fillcr a ta• talekalar hoz csatoliassek, a fennmarad6 
összegböl a befizetetl 2,nOO.I 00 korona alap1öke 5 szazalek<•S ka
m tozasfrnak medelelöen rcszvenyenkint 10 koronn, vagyis összesen 
1425 1100 ko10na fizettessek ki osz1alekkeppen ; az ezeo tetelek le-

.t vonflsa utan meg f ennmarad6 összl'gböl 25 000 korona egy letesi
tendö külön tartalekalap javadalmazäsara, 5000 kornna az iotezeli 
alkalmazotiak ietesi endö nyugdijalapja javc\ra fordi1a 11c16 es a vegt1l 
fennmarad6 12..!68 korona 5-1 filler uj szämlära viend , at. Ezutan 
a közgyli les madar asi dr. Beck Marcel urat, c.. Magyar leszflm1tol6 

<~ es penzvält6 bank igazgal6JAt, mint uj tagol az igazgat6sag~ a es a 
lelepö felüg\'elö-bizou agi ta~okat: gr6f r.ornis.; Karoly, dr. Horvath 
Lip6t, dr. Mezössy Bel ' es dr. Neumann .M ksa uraka1 a feh1g,clö
.Mzottsagba ( gybangulag UJh6l megva asztotta. Yegül ßobus J6zsef 
reszven) as indiLva1 yara a küzg1 üJes az igazgatosagnak, felfigyelö
bizo.tsagnak es a tisztvise}fö karnak az inLezet c1dekeben kifeJlett 
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buzg6 färadozäsu'-ert kösz-1netet szavazott. Az igaz!?af6säg a köz
g,·il esl kövelö üleseben PaAl J6zsef f OkönyvelOt cegjegyzesi jogo
sultsaggal iuhazta fel. 

A Da""n •ius-Schoenichen-Hartma „n E 2 yeaül t Ba16- ua 
Gepgy~r Reszvenytä.rsasä.~ T o 1 n a v La1os miniszteri tanacsos 
elnöklesevel ma tartolla renrles e'd kÖzgriileset. Az i azgat6-flg 
jeleniese szerint a vallalat kiclegiti'len volt f oglalkoztatva A köz >s 
hadügvi korma'ny az u t rperloraj felszc1 elesl!nek szft11itasaval a 
vflllalatot bizta mi>g. A 327.800 K nyerese;?böl 51.200 K az ertek
cs0kkenesi leirflsokra, 13.800 K a tartalekalap javara. 10 000 K a 
nvu!!dijalap i:ryararitac:;ara, 22ii.OOO K öt sz;\z lekos c1sztalek fizete
sere for<littalik. 10.6 0 K pcdig 11j szamlara vitetik at. Az 1905. 
evi sz<>lveny februar 1-Löl 7·5 • K-val a Magyar LeszAm tol6- e ... 
Penzvalt6lrnnkna1 lesz hevaltva. A közg\'lil<'>s S1·huller Imre 1gazgat6-
sag1 tag elhu11v1a ölötti reszvP.tet 1egyzökönyvile~ fejezte ki. Vegül 
az ecldigi tagok: Baumgarten Ilenr k, ß!!yecli Lajos, Freudenherg 
RalaP.1. ~larcus Hug6, Pekar lmre dr., P6srh Gvula, Schob~r Albert, 
Scbos.-herge V tor här6, Tolnay La1os, Ullmann Adolf es \Veisz 
Manlred ism t, tovabbä Sec \ la1 ce dr. (uj), Surany1 J6zse {uj) 
al if!az!!a16sagba, Aue1 6r, La Borda_Sflndo , Lippe VikLor barö, 
i\Iark6 Alhert, Jlerö Jä.nos es Ne 1ma1.n O<lön a felügyelö-b zottsli:?ba 
hevalaszlallak. Az u onnan me_galakull igazg:i t6säg Tolnav La1os 
miniszteri tanacsost elnökül, Ullmann Adol ol alelnökül ·valasz
totta meg. 

Felelös szer1<esz1ö Lorant Dezsö. 
Szerkesztöseg es kiad611 ivatal : Akacfa-utca 63. 

Kiad1a a " Jövend~" kia<l0hivatala. 
Tt-le•on: ~7 ~ i;n\m 

Hazai Bank Reszveny-Tarsasag 
(lt;a- X.1. e vi -q 

rendes Rözgvttieset 
1906. evi februar h6 17-en delben 12 6rakor fogja 
Budapesten a bank helyisegeben megtartani. 

Targysorozat : r:;~~At 
1. Az igazgat6sag j~lentese. 11 

2. A felügyelö-bizottsag jelentese, a merJeg 'tnegällapitäsa, 
hatArozat a nyeremeny felosztasa irant es a felmentveny meg
szavazasa. 

3. Egy igazgat6sagi tag välasztäsa. 
4. A felügyelö-bizottsag tiszleletdijänak megaJlapitasa. 

- - , ' \' . ~ ' . . • : . „ „ 
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A. Ba lass a_fele valocli, vilaghirü angol 

UG-ORKATEJ 
a legkitün 1bb ~zcpilOszer; felülmulja az összes letezii sz~pitö
szereket. Azoonal eltri.volit szeplöt, majfoltot es minden tisztita
Jaosa1o7ot az arcrol f' S arnak friss udeseget, flatals:igot kolc'"'onoz. 
Ara 2 kor. Ugo:-kaszappan 1 kor. Poudre 2 kor. es 1 kor. 20 flll. 
Ugorkacreme 2 kor. - Kapbato mioden gyogyszertatban es 

dro!!'ueri.ibao. - Foszctkuldesi hely: 

Balassa-gyogyszErtara, BudapEst-ErzsebEtfolua. 

eghi'76 
a, „B11dnpesti 1 aka,1rekpenzta1„ ~s 0 1rszagos 

ZO.logkölcsöri Reszve1ny-1 a1·sasag•• 
reszvcnyeseinek 1906. hi rebruar hö 8-au, csntcrtökön deleictt II cirakor '.I taka

rekpcnztru- J. emeleli ulestermebeo , Andrassy-ut 5. szam) tart ndo 

1111.rendeseYi közgyülesere 
N" A.PIREN"D : 

l. Az iga7gat6säg jelentese. 
2. A zärszamadasok elöterjesztese es a f elligyelö bizottsäg 

jelentese. 
3. A merleg megallapitasa es a telmentveny iranti intezkedes. 
4 A nvereseg hovaforditäsa 1ränti hatarozathozatal. 
5. A felügyelö b1zottsag tagjainak valasz1äsa es a bizottsag 

tiszteletdijanak megalJapitasa. 
6 A välasztmäny kiegeszitese. 
Budapesten, 1906 ianuar 24-en. A.z igazgatosag. 
Azon t. c. reszvenyesek, kik ezeo közgyülesen resztvenni ohajtanak, fel-

keretnek miszerint oevukre irott reszvenyeiket az alapszabalyok 20. §-a ertelme
beo legkesobb harom nappal a közgyules elott, teha1 bezarolag 1906. februar 
5·ig Budapesten, a tarsasag föpenztaran:il (VI., Andrassy-ut 5. sz. földszint) 
leteooj sziveskedjenek, hol a letett reszvenyekröl elismervenyt nyemek, mely 
igazolasi jegyül szolgal a közgywesen valo reszvetelre. 

A közgyuleseo az alapszabälyok 16. §·a szerint minden reszvenyest tiltala 
letett ot darab reszveny utan egy szavazat illet meg, azonban 30 szavazatnat 
többet sero sajat, sem megbi2ott1anak neveben, sem ruindket min6segben együtt 
senk1 sem gyakorolhal 

A merleg es a felugyelo bizottsag rea vooatkozö jelentese az alapszabli
lyok ertelmeben J tarsulat irodahelyisegeben kozszemlere ki van teve, s kiva
natra minden reszvenyesnek egy nyorotatott peldany kiszolgalhtik. 
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A SZEPSEG T I'rtKA. 
Vig„azzon jol, mert itt a tel 1 ~ 

Erodeti levele~ hitele• mäaolata : 

Egy berlini variete primadonna
j:it61 jött a követliezo level (nemet
bol forditva): Tisztelt gyogyszeresz 
ur! Egy k6ristaoo, ezelött Buda
peslen müködött, feltünt kcizöttunk 
gyönyörü es fiatal arcava.I, biir 
tudtuk velelleosegbol, hogy tul 
van a 40 even. Egy alkalomm ... I, 
mikor oem volt otthon, atkutat.uk 
a tukör nsztalat es lattunk ogy 
tegely szaraz cremet, melyre az 
volt felirva, hogy Diana-Creme. 
Ugyanott l:lttuk a DJana-Pndert es 
a mozsdoban a Diana-szappanl 
A szekrenyben volt e:.y uveg Diana
Parfüm. Nagyon termeszetcs, hogy 
a cremet leirluk es ezeket m.ind
jart meghozattuk. Dicsemi uem 
akarom, mert elegge dicsemi uem 
lehet Annyit azonban irhatok ön
nek, hogy a szinhaznal meg az 
oltoztetönok is Diaoa-szcph5szere
ket hozalnak es a budapesti kur
dalosnö, kitol ellestük a szepsege 
titkat, megpukkad az irigysegt61. 
Most kereK ismet 3-3 adagot. 
Nagyon jol tenne. ha egy itleni 
gy6gyszeruirnak raktart adna belole, 
mert akkor sokkal többen vehe•nenk. 

Egy francia gröfne le~- 4e (francia
b61 for ditva): Mcgkaptt1' 1 :i Diäna
parftlmöt, mcly meglep.;tt minden
kit. Az a pikans, vonz6 illat es az 
a csoda!'zcp k11illitas11 az u vegnek 
arra inditolt benn;.inket, hogy most 
20 i.lvcggel utäna rendeljek belole. 
A ferfiuk is azt allit jak, hogy a 
Diana-l'ar1iim illata heviti a vcrt es 
izgalJa n kedelyekct. 

Egy becsi szep asszony irja (ne
metbol forditva): Kcrt:k egy Diana
pirosit6t, aroit kuldött olyan ter me
szetes pirossagot idezett el1; arc.:un
kon, hogy most mindenkinek tovabb 
cjanljuk. 

Egy szegcdi lcäny igy ir: Oly 
csuoya voltam es most oly szep 
vagyok, hogy n~m cserelnek sen
ki,·cl. Az irigyseg ncm engcdi, bogy 
b .mitnoimnek megmondjam, bogy 
ezt a valtozäst csak a Oiaoa-sze
pi toszerek idezik elo. Kü.lönösen a 
Diana-szappan. 

Egy erd6lyi mtignasno irja . 
Tisztelt gy6gyszeresz lir 1 S6gor
n0m ajBolata fo!ytan hozattam Ön-

Egy kalocsai diplomusno irja: töl a mult h6nupban egy üveg 
Oly csunya, szeplos volt a kezem Diana-parlümol esroondhatom,hogy 
es arcom, hogy igen szegyelt.:?m ezcn a tCi-en nagy-a t11pasztalalom, 
rendes tarsasag köze menni. Ket- de ilyen 1llatot meg nem produ-
beti basznälata a D1ana-cremnok J...altak sohu. I<erem kü djön 3 uveg-
es Diana-szappaonak telJesen cl- gel bel('tle, mielOtt elutazoru a 
mulasztotta. nmJes tdi tart6zkodasom belyere. 
Egy tegely DIANA-CREM (ejj„l hasznulhutö 2si!os crcm) 76 krajcar, 
DIANA-SZAPPAN 76 kr, DIANA-PARFUM {originalis nagy Uveg) 6 K. 
DIANA-PUDER 3 szinben (szarvas bi)rrol) 76 kr., ogy tegely DIANA-

PIROSIT6 6 kocona Egy uveg DIANA-HAJSZESZ 4 korona. 

Központi fOraktar, hoanan • sz:illittis naponta titoktartd.s mellelt tört6nit: 
uuinvetoJlel : 

Erenyi Bela Diana~gy6gyszertara 
Bu.dape t. K.9.P•>lV-kÖPut & . az. 

f c 



~ngiel Fr~ RYJRF A-BALZSAM 
Tavu.,.zsznl a ny1rfoh6! ktfo!y6 ncdvet m11r az ö„kor
bnn i-.merlck u n1'lk, mint k1luno o;zerl, sokfelc bc)rbaj 
ellen. ~z11kszerulcg vn1a,ztC1tt 1111yagok 6s bevalt cl
jnras nltul ,1kerult ezcn novcny1 nnyagbol oly mcstcr
scgcs b.llzs.unot lllÖallit:in1, ,1 mclynck l111ta'>.it n börrc 
h 1tarozottnn c od lsnak lchcl nc\·czn1 Las-:u lehamlas 
altal u bör megujul, mcly uzutan mmdcn k1utestol, 

zeplötöl, foltolaol, \'drns cgtöl -.tb mentcn mulut· 
koz1i.. Rancok es hmdÖhclyck las ankmt tclJe en el 1mulnak. Az urc
szm ltdc es JOI szmczett lesz. 1 kors6 ära 3 korona. Dr Lengiel 
beinzoe-szappana ICn) cgesen elö cgiti a hntnst. l>arnh aru 1 korona 
20 filhh es 70 filler. 

F'öraktlir l\lagyarorszag rcszere : 

Török Jozsef gyogyszertara 
Budapest, Kiraly-utca 12. i;zam 

es Andrassy-ut 29. szam. 

Eladunk es vesz iink 
alkalmi arvereseken es beraktärozott urasäg1 butorokat, 
ugymint tel1es lakberendezeseket, angol bör-butorokat, 
mahsgoni- es 1ezbutorokat, perzsa- es smyrna-szönye
.:;eket, függönyöket, olajfestmenyekec, antiqne tärgyakat, 

gäz- es villamos-csillärokat. 

Grosz Sa'ndor e's Tsa Budapest. 6vdr-n. 2. 1. em. (Ktrdlv-utca sarMn. 

[i] BUDftPES T .. Ferencz Jözsef rakpan 

HUNGARIA , 
Ml\GY5Zf1LLOD/1 

Külön lakosztalyok 
fürdöszobakkal 

ft k'vehaz teljesen 
ujonnan bereodezve 

yöryörü fekvessel a 
Duna partjan, re
mek ki 1 a tassa l a 

kiralyi palotara, a budai 
hegyekre es a Dunara. 
~ A jelenkor minden 
kenyelmevel berendezve 

BURGER J. K/\ROL Y 
lsrazgat6. 



-

Ha öszu" I a ha1· a „„ •• ~alJ· „ lllrM•Vo· 

-------STEhhß-VIZET 
mely nem fest, hanem a haj eredeti szlnet adja vlssza. , , 
Kapbaio egyedül ZOL T III BELi gyogyszertaraban. 
0 csaszar es kirälyi fensege Jozsef föherczeg udvarl szällltoja. 
Budapest, V. ker., Szabadsäg-ter, Setater-utcza sarok . 

..- Egy üveg ara 2 korona. .._ 

Dr. Gölis-f ele emesztö · por. 
(1857 6ta kereskedelmi cikk. ) 

Etrcndi szer, kituno hatasa van a kulönösen nebezen emeszlhe•5 
etclck föloldasara, Vnlamint UZ altalanos ernC!>Ztesre CS 1gy a test 
tapl{tl,ts:ir;t l!S erositescre is. :-.aponta ketszer ha„znalva, eves utnn 
egy k:i veskanalnyit teve a nyelvre s a szolcisos itallal leoblitve, ked
vezii befoly:ist gyakorol a h1aO\'OS emcsztes következ1eben follep1) 
jClenscgekncl, minllk; gjOfilOregeS, OyäJkakepzödeS, SZekrekedeS. 
aranyeres bäntalmak, altesti pangäs stb. 
Äsvänyviz•gyogymodnäl mintelo-vagyutokura, vagy 
egyidejüleg a gyogymoddal kitünö hatäst fe.;t ki. 

Minden doboznak dr. Gölis pecset]evel es a bejegyzett vedjegygyel 
kell Iezarva lenni ~ mindenkor hatarozottan dr. Golis-tele emeszto. 
por kerendö a vel alkalmäval. 
Egy nagy doboz ara 2 K. 52 filler, egy kis doboz ära 1 K. 68 filler 

Dr. Gölis rcle egyetcmes emc::;:ttü·1 or koiponl1 "-Zetkuldt~e: 

Becs. 1„ Stefansplatz 6. (Zwettlhof. 
Förakta„ : 1 T ö r ö k J 0 z s e f gyOgyszertara ::u:::,~~.,~~a1~;;~1~~.~: 

F"<>C3r .A..~ 
szäjpadlas es gyöker eltavolitasa nelktll :l koronatol feljebb. Az alt.donk 
k~'>zit11tt es a pansi togon·osi akademia ki:ilhtasän aranyeremmul CS a disz
kereszttel kitl.intetett fogal nagyon konnyen megszokbatok es beszedoet 
semm1fele nehCzseget ncm okoznak. \11dcki megrendelesek 12 ora alatt 

clk esz1tl et nek csakis a fogorvost tot' ltien 

Budapest Erzs~be~körut 50. sz. 
• Royal- szallöval szembrin 

Fogorvos LÖFFLER EMIL. R1;ndelcs fl-12-ig, 3-7-ig. - 1-ogtechnikai 
1önok GROSbMANN SIMON fog. d 1;gesz na~. Päjdalom nelküli fo • 
mütetek 2 korona Tartostömeselc 3 kor. Rossz es fajos fo11-ak ara;"tykoro
oaval lesznek ellatva, tOV'1bl'ta llJ. amenk.ll eltavolitbutatlan 11r11nyhidak l evi. 
101ällas melletl kc.:„z1llelnek. - Mersekelt arak. reszletfizetes mellett is. 

0 litot111~ • muutlt>Zd, Hu11apesl. 
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